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شرح المختصر في أصول  2

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 .وصلى اهلل وسلم وبارك على رسول اهللبسم اهلل، واحلمد هلل، 
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمني.

 : -رَِحَمُه اهلل تَ َعاَلى-قال المؤلف 
 "والمفهوم مفهومان: مفهوم موافقٍة، ومفهوم مخالفٍة".✍

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد  بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن
 أن حممًدا عبد اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليًما كثريًا إىل يوم الدين.

 -ثم أما بعد:
َهُ اهلل تَ َعاىَل -فإن املصنف  ، مث بعد ذلك احلديث عن المجمل والمبيَّن()ملا أهنى احلديث عن  -َرمحم

 .المفهوم()بعد ذلك للحديث عن  انتقل الظاهر()
يف احلقيقة هو من املباحث املهمة جدًّا يف أصول الفقه، بل قلما ميكن  المفهوم()واحلديث عن 

: إن األحكام إمنا وسبب ذلكاالستدالل بآيٍة أو حبديٍث إال ويُرَجع إليه بطريٍق أو بآخر إىل املفاهيم، 
ن يستفاد من مفهومه، وهو الذي سنتكلم عنه يف أوإما  تستفاد إما من منظوم الكالم فيسمى منطوقًا،

 هذا اليوم.
-رمحة اهلل على اجلميع–عند فقهاء احلنابلة أصوهلم فيه ختتلف عن أصول باقي األئمة  المفهوم()و

َهم اهلل تَ َعاىَل -، فقد نص العلماء على أن أمحد وأصحابه   هم أشد الناس إعمااًل للمفاهيم. -َرمحم
 {.-أي باملفهوم–}واإلمام أمحد هو أشد الناس قواًل به  لوفا ابن عقيل، فقال:قال ذلك أبو ا

ومن أثر أن أمحد وأصحابه هم من أشد الناس إعمااًل للمفاهيم أهنم يرون أن مجيع املفاهيم ُحجَّة؛ 
}ومجيع املفاهيم ُحجٌَّة على الصحيح عندنا{ فجميع أنواع  ولذلك يقول ابن فيروز في حاشيته:

د مما قرره األصوليون من املذاهب اإلمام أمحد، وهذا ال يوافقهم أحهيم ُحجَّة يف مشهور مذهب املفا
 ، حىت الظاهرية أيًضا نُقمَل عنهم ما خيالف ذلك.-رمحة اهلل عليهم–الثالثة املتبوعة 

 أن هناك أنواًعا من املفاهيم مل ُتوَرد عند غري أصحاب كما أن من آثار إعمال أحمد للمفاهيم:
، وهذا يدلنا على ما قرره أبو -َعزَّ َوَجلَّ -د املصنف بعضها، وسيأيت ذكرها إن شاء اهلل أمحد، وسيورم 
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3 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

الوفا ابن عقيل وغريه: أن أمحد وأصحابه وكذا فقهاء احلديث هم من أشد الناس إعمااًل للمفاهيم 
 وليس على اإلطالق، بل له شروط كما سيأتينا يف حمله إن شاء.

تعظيم النص، فإن من تعظيم النص فهم منطوقه ومفهومه مًعا، وعدم  التجاه هووحقيقة هذا ا
، -َعزَّ َوَجل-يف كتاب اهلل  مم ه  االكتفاء باملنطوق وحده. وهذا ال شك أنه من باب الداللة على الفَ 

 .-َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-وسنة نبيه 
لة على أهنا من دالئل األلفاظ، فإن من دالئل للدال املصنف الواو أتى هبا )والمفهوم(قول املصنف: 

 (.المفهوم) األلفاظ ما تقدم، وما سيذكره اآلن، بل هو آخر ما سيذكره هو
بأن املفهوم هو ما يُفَهم وقبل أن أبدأ بتعريف المفهوم الذي عرَّفه به األصوليون، فإنهم عرفوه: 

وهي أن استخدامهم لكلمة  يد أن أبني مسألةأر من اللفظ يف غري حمل النطق. عندما قالوا هذا الكالم 
 .لألصوليني استخدامني يف املسألة خمتلفة، فإن )المفهوم(

 استخدامين للفظة )المفهوم(:
  على ما دلَّ اللفظ املنطوق على املسكوت عنه، فيدخل يف ذلك داللة  )المفهوم(فتارًة يُطلق

هي اليت نص عليها ابن شهاب العكربي يف  االقتضاء، ويدخل يف ذلك أيًضا داللة اإلشارة. وهذه
 رسالته يف األصول، وأباهنا أيًضا القاضي أنه قد ُيستخدم املفهوم هبذا املعىن.

 هو الذي اصطلح عليه املتأخرون من األصوليني ومنهم ابن احلاجب، االستخدام الثاني :
 نطوق.ر املفهوم على ما دل عليه معىن اللفظ املص  واملؤلف، وغريه، وهو قَ 

 .]انتبه لكلمة ]معين اللفظ املنطوق 
فإنه خترج داللة االقتضاء واإلشارة من داللة املفهوم، فال تكون من  وبناًء على االستخدام الثاين

 املفهوم.
 .)والمفهوم مفهومان: مفهوم موافقٍة، ومفهوم مخالفة(يقول الشيخ: 

 الدالئل نوعان:، قبل أن نعرف املفهوم
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شرح المختصر في أصول  4

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 .إما منطوٌق 
 .وإما مفهوم 

 والمنطوق:
 .إما أن تكون نصًّا 
 .وإما أن تكون ظاهرًا 
 .وإما أن تكون مؤوَّاًل 

 وتقدم احلديث عنها.
 (.)المفهومونبدأ اآلن باحلديث عن 

 ينقسم إلى قسمين: (المفهوم) وهذا
 .إما أن يكون مفهوم موافقة 
 .وإما أن يكون مفهوم خمالفة 

، فبدأ  -ُه اهلل تَ َعاىَل َرمحمَ -وسيفصِّل املصنف  هذين النوعني مًعا: مفهوم املوافقة واملخالفة تفصيل بنيِّ
 فقال: )مفهوم الموافقة(باألول وهو 
 فاألول: أن يكون المسكوت عنه موافًقا للمنطوق في الحكم"."✍

نطوق )موافًقا للم؛ أي غري املذكور يف اللفظ )أن يكون المسكوت عنه(عرَّف مفهوم املوافقة بأنه 
ثَبًتا فإن املسكوت عنه يكون مثبًتا كذلك، وإن كان منفيًّا فإنه يكون فإن كان احلكم مُ  في الحكم(

منفيًّا مثله، واإلثبات إما أن يكون باإلباحة أو بالوجوب، أو بالندب، فيثبت مثله للمسكوت عنه. 
يس خمالًفا له بأن ؛ أي ل)أن يكون المسكوت عنه موافًقا للمنطوق في الحكم(هذا معىن قوله: 

 يكون عكسه أو ضده.
 ويسمى فحوى الخطاب ولحَن الخطاب"."✍
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5 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

إذا أطلق العلماء ووجدت يف كتبهم ما يسمونه بفحوى  )ويسمى فحوى الخطاب(قال املصنف: 
حلن اخلطاب أيًضا أحد تسميات  فإنَّ  )لحن الخطاب(اخلطاب فاملقصود به مفهوم املوافقة، ومثله أيًضا 

 فقة، ومن تسمياته كذلك ما يسمى بتنبيه اخلطاب، فإن تنبيه اخلطاب أيًضا اسٌم ثالث.مفهوم املوا
إذا وجدت هذه املصطلحات الثالث  (وتنبيه اخلطاب، )فحوى الخطاب، ولحن الخطابإذن 

 وليس مفهوم املخالفة. )مفهوم الموافقة(فإن املراد هبذه الثالثة كلها إمنا هو 
﴾لتأفيف بقوله: كتحريم الضرب من تحريم ا  "✍  ".[23]اإلسراء:﴿َفال تَ ُقْل َلُهَما ُأفٍّ

شرع يذكر مثااًل، وقد ذكروا أن هذا املثال هو أشهر أمثلة مفهوم  كتحريم الضرب()قول املصنف: 
املوافقة، أشهر مثال، بل ال يكاد يوجد يف بعض الكتب األصولية إال هذا املثال وهو حترمي الضرب 

 يف.املأخوذ من حترمي التأف
: أننا فهمنا حرمة ضرب الوالدين من نص الشارع على حترمي التأفيف هلما حينما معنى هذا المثال

﴾): -َعزَّ َوَجلَّ -قال اهلل   :([23]اإلسراء:﴿َفال تَ ُقْل َلُهَما ُأفٍّ
 .عنه الضرب فمفهوم املسكوت -
 .هو التأفيف واملنطوق -

حترمٌي لفعل، فهما متفقان يف احلكم، وأحدمها  واملسكوت عنه موافٌق للمنطوق من جهة أن كليهما
واآلخر مسكوت، بل سيأتينا إن شاء اهلل يف الشروط: أن هذا املنطوق أوىل، فهو من باب  طوٌق،من

 عليه املعىن. األوىل دلَّ 
 وشرطه فهم المعنى في محل النطق"."✍

 وشرط العمل بمفهوم الموافقة أورد المصنف شرطين:؛ أي )وشرطه(قوله: 
 :عربَّ املصنف بذلك لُيخرج فهم  )فهم المعنى في محل النطق(قال:  أول هذين الشرطين

املعىن يف غري حمل النطق، فإن فهم املعىن يف غري حمل النطق هو الذي يسمى عندهم مبفهوم املخالفة؛ 
ًتا، وإن كان ولذلك بنيَّ أنه يف حمل نطق لكي يكون موافًقا، فإن كان مثبًتا احلكم، فيكون املفهوم مثب

 منفيًّا منفيًّا، وهكذا.
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شرح المختصر في أصول  6

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 وأنه أولى"."✍
 .هذا هو الشرط الثاين، والشرط األول ال شك فيه؛ ألنه داخٌل يف التعريف املتقدم )وأنه أولى(قوله: 
 وهو اشرتاط أن يكون املفهوم أوىل من املنطوق. وأما الشرط الثاني 

 م أن المفهوم:لقبل أن آتي بذلك يجب أن نع
 ن يكون أوىل.إما أ 
 .وإما أن يكون مساويًا 
 وإما أن يكون أضعف، فإن كان أضعف فال ميكن أن يكون مفهوم موافقة البتة، وإمنا قد يكون

 مفهوم خمالفة، فإن مفهوم املخالفة يكون أضعف من املنطوق.
 بقي عندنا حالتان وهما:

 .إذا كان مفهوم املوافقة أوىل 
 .وإذا كان مساويًا 

ل العلم يقصر مفهوم املوافقة على األوىل فقط دون املساوي، يقول: }فإن كان مساويًا{؛ بعض أه
اإلتيان بالشيء  ابوإمنا يكون قياًسا؛ ألنه من ب أي مفهوم املوافقة للمنطوق }فإنه ال يكون مفهوًما،

هر كالم مع ما يساويه ويشبهه، فيكون مساويًا له يف املعىن، فيكون قياًسا حينذاك{ وهذا هو ظا
املصنف هنا، وهو قول مجاعة من أصحاب اإلمام أمحد وغريهم، بل قيل: إن هذا هو قول أكثر 
األصوليني، فقد نسبه الصفي اهلندي ألكثر األصوليني؛ أي ألكثرهم، وممن قال به من أصحاب أمحد 

 .من األصوليني ابن العماد املقدسي
ع صغري امسه ]اجلدل[، وهذا ابن العماد فيه أمٌر وابن العماد املقدسي هذا له كتاب يف األصول طُبم 

َ القضاء على سبيل االنفراد يف  أولويٌة يف مذهب أمحد، فإن ابن العماد املقدسي هذا هو أول من َوِلم
مصر؛ أي قضاء احلنابلة، ابن العماد املقدسي صاحب كتاب ]اجلدل[ املطبوع، وله رسائل أخرى يف 

 ، وغريه.القراءة، وإهداء الثواب للميت
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7 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 فابن العماد املقدسي، والشيخ تقي الدين، وأكثر فقهاء احلنابلة يشرتطون أن يكون أولويًّا ال مساويًا.
وقيل: أنه ال يلزم أن يكون أوىل، بل إن املساوي يكون كذلك، وهذا القول هو الذي صححه 

وما ، ما كان أوىل باحلكم أن مفهوم املوافقة يشمل األمرين:}املرداوي يف ]التحبري[ فذكر أن الصحيح 
ولكن األكثر ما يكون أوىل{، وذكر أن هذا القول هو قول مجاعة من األصوليني ، يكون مساويًا

 كالغزاِل والفخر الرازي وغريهم.
نه ال يلزم أن يكون أولى؛ بمعنى إنه يلزم أن يكون أولى، ومن قال: أثر التفريق بين من قال: إ

 :أن يكون مساويًا
: أن الذين يقولون: من شرطه أن يكون أولويًّا فإنه ووجه ذلك، لفظية وي: أن النتيجةذكر املردا

 ه.ونَ مملُ يسمونه مفهوم، وأما املساوي فيسمونه قياًسا. فقط هذا الفرق بينهما، وإال فإهنم يُ ع  
 عند األكثر". ة  جَّ وهو حُ "✍

 .أي مفهوم املوافقة وهو()قول املصنف: 
 .عمواًل به، ودلياًل يصح االحتجاج بهأي أنه يكون م ُحجَّة ()

ه فيه اإلمجاع، بل نُقمل فيه إمجاٌع، وإن كان ؛ أي عند أكثر أهل العلم، بل نُقمل أنَّ عند األكثر()
 اإلمجاع ليس على إطالقه فإن فيه خالفًا.

 واختلف النقل عن داوود"."✍
فنقل بعض األصوليني عنه اختلف عنه النقل،  داوود الظاهري )واختلف النقل عن داوود(قوله: 

 :ومنهم
 {.إنه ليس حبجة}زي الذي سيأيت ذكره بعد قليل أنه قال: ر أبو القاسم اخل -
[، وصاحب كتاب أيًضا ]األوسط يف أصول الفقه[ عنه ابن برهان صاحب كتاب ]الوصولونقل  -

 .أنه قال: }إنه ُحجَّة{ هذا كالم داوود
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شرح المختصر في أصول  8

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

ة يف كتاب ]إنكار القياس[، وسأذكر كالم أنه ليس حُبجَّ أما ابن حزم فإنه صرَّح يف بعض كتبه  -
 ابن حزم يف املسألة اليت بعدها اليت سيوردها املصنف إن شاء اهلل.

ثم داللته لفظية عند القاضي والحنفية والمالكية، وعند ابن أبي موسي والخرزي وأبي "✍
 الخطاب والحلواني والشافعي هو قياس  جليٌّ".

 في ذكر داللة مفهوم الموافقة ما هي؟ شرع المصنف بعد ذلك
 إن شاء اهلل أذكره وال أنسى ذكره.للطويف قولني املصنف، وهناك قول ثالث  ذكر
 أن داللة مفهوم املوافقة داللة لفظية، ومعىن كوهنا داللة لفظية؛ القول األول أورده المصنف :

ب تستعمل هذا اللفظ للمنطوق وملفهوم أي أن مفهوم املوافقة مأخوٌذ من داللة اللفظ نفسه، وأن العر 
عال ًما، فإنه  فإن هذا هو فهم العريب ابتداًء، وال يلزم فيه أن يكون املرءُ  وبناًء على ذلكاملوافقة مًعا، 

يف هذه الداللة. هذا معىن يستوي فيه العامل والعامي سواء؛ ألن داللة اللفظ يشرتك فيه العامي والعاملم 
 ؛ أي داللة مفهوم املوافقة.ثم داللته() هو القول األولقوله و 

طبًعا القاضي وافقه مجاعة،  والحنفية والمالكية()؛ أي القاضي أيب يعلى، عند القاضي()قوله: 
ي، وابن عقيل، وجزم ابن عقيل أنه قول رَبم ك  ممن وافقه على كوهنا داللة لفظية أبو علي بن شهاب العُ 

 د قد نصَّ على ذلك بأن داللته لفظية.أصحاب اإلمام أمحد، بل نصوا على أن أمح
 هذا القول الثاين، وهو أن داللة  وعند ابن أبي موسى()قال:  ثم ذكر المصنف القول الثاني

 مفهوم املوافقة ليست لفظية، وإمنا داللة قياسية، وأنه من باب القياس اجللي.
ته األصولية يف ]اإلرشاد[، يف مقدموقد نصَّ عليه  صاحب ]اإلرشاد[ وعند ابن أبي موسى()قال: 

كما نقله عنه يف ]املسودة[   الَخَرِزي، وأبي الخطاب()هذا هو ضبط هذا االسم  ي(زِ رَ والخَ )
 .والحلواني()

قياس  )وهذا هو نص الشافعي فيما نُقمَل عنه، وعليه أكثر أصحاب الشافعي أنه  والشافعي()قال: 
 وليس من باب الداللة اللفظية. جليٌّ(
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

يعين أنه ليس من ذات اللفظ، وإمنا يؤخذ من باب اإلحلاق، فليس  إنه قياس  جلي()له: ومعىن قو 
 مفهوم من ذات اللفظ، وإمنا من باب القياس.

  ما الذي يترتب على هذا الخالف الذي أورده المصنف؟ هل داللته لفظية، أم أن داللته
 قياسية؟
 :ينبني على هذا الخالف مسائل 

 أنه إذا قيل: إن مفهوم املوافقة قياس، فإنه حينئٍذ يدخل يف اخلالف الذي : المسألة األولى
سيأتينا يف الدرس القادم: هل جيوز نسخ النص بالقياس أم ال؟ فهل جيوز نسخ النص مبفهوم املوافقة أم 

 ال؟ 
؛ وم النصوأما إن قلنا: أن مفهوم املوافقة ليس داللًة قياسية، وإمنا هو داللٌة نصية، فإنه ينسخ املفه

 الشيء. ألنه بذات اللفظ قد صرح هبذا
 أن أبا حممد بن حزم ملا رأى الشافعي قد األمر الثاني وهو يعني بناء  عند بعض أهل العلم :

مسى مفهوم املوافقة قياًسا، وقد نفى ابن حزٍم القياس قال: }ال أراه ُحجًَّة{ فال أرى ال القياس اجللي، 
قال ابن حزم يف بعض كتبه ومنها يف اجلزء الذي خلصه الذهيب يف  على ذلك وبناءً وال املساوي ُحجَّة، 

﴿َفال تَ ُقْل َلُهَما ج بالقياس، قال: }لو مل يرمد إال آية التأفيف تحاإنكار القياس، الرد على من 
﴾ مر لقلنا جبواز ضرب الوالدين، لكن قد ورد النص باملنع منه، كالنهي عن العقوق واأل [23:اإلسراء]ُأفٍّ

االحتجاج بالكلية، ونفاه بالكلية  امَ رَ ال تدل على ضرب الوالدين، فهو  بالرب، وإال فإن هذا آية التأفيف
 .بناًء على ما يراه أنه قياٌس جلي

نقول: ال حنتاج هلذا  {ة ليس قياًسا بل هو داللٌة لفظيةأن مفهوم املوافق}ولكن ملا قال احملققون: 
القياس أنكره، وأنكر كل ما مسَِّي به، واحلقيقة وهو  أن يُنكر هذا األصل النفي، ولكن ابن حزم ملا أراد

 أنه وقع يف مكابرة، ال شك أهنا مكابرة.
 فقد ذكر الطويف: }أن مفهوم املوافقة عنده  :طبًعا بقي عندنا قول ثالث وهو قول الطوفي

اللة العقلية{ فجعلها داللة هو ليست من باب الداللة اللفظية، وال من باب القياس، وإمنا باب الد



 

 

 

 

1

0 

شرح المختصر في أصول  10

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

عقلية يشرتك الناس فيها مجيًعا، ولو كان ال يعرف لسان العرب؛ ألن الداللة العقلية يشرتك مجيع الناس 
 فيها.
 والثاني: مفهوم المخالفة"."✍

هو الذي فيه أكثر  )مفهوم المخالفة(، و)مفهوم المخالفة(أي من أنواع املفاهيم هو  ؛الثاني()
أغلب الناس قد خيالف يف هذا املفهوم كما سيأتينا بعد قليل إن شاء اهلل، وأصول أمحد اإلشكاالت، و 

إعمال مفهوم املخالفة كثريًا، بل هم أشد الناس إعمااًل ملفهوم املخالفة، مفهوم املوافقة ال يكاد خيالف 
 .)مفهوم المخالفة( فيه إال ما نُقمل عن داوود، ولكن اخلالف األكرب والذي فيه الثمرة الكربى إمنا هو

 وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالًفا للمنطوق في الحكم"."✍
 .مفهوم املخالفة؛ أي و )وهو(قول املصنف: 

 .؛ أي غري املذكور يف اللفظ وهو املفهوم)أن يكون المسكوت عنه(
وهذا معىن قول بعضهم: أن يكون املسكوت يف غري حمل النطق،  )مخالًفا للمنطوق في الحكم(

ن كان حمل النطق يف النفي كان يف اإلثبات، وإن كان احلكم يف املنطوق إثبات فيكون عكسه كذلك فإ
 .نفي. هذا يسمى مبفهوم املخالفةيف ال

إن داللته داللة التزام، وليست داللة اقتضاء، فهي من باب  العلماء يقولون:هذا مفهوم المخالفة 
ن ضده، فهي من باب االلتزام، وكل أنواع مفهوم املخالفة داللة االلتزام، فالتزام إثبات احلكم نفيه ع
اللته ظنية، بينما الالت مفهوم املخالفة دم اللته ظنية، كل دم بال استثناء عكس مفهوم املوافقة، فإن دم 

نه ال بد أن يكون أولويًّا فإنه يكون داللة قطعية؛ ولذلك يقولون: إفهوم املوافقة وخاصًة إذا قلنا: م
 قطعية.داللته ي القياس اجلل

 إذن من أهم الفروقات بني مفهوم املوافقة واملخالفة يف قضية نوع الداللة فيه.
 ويسمى دليل الخطاب"."✍

مر معنا: أن مفهوم املوافقة فحوى، وتنبيه اخلطاب، وحلن  ويسمى دليل الخطاب()قول املصنف: 
حدهم قال: }ودليل اخلطاب كذا{ اخلطاب، بينما مفهوم املخالفة نسميه دليل اخلطاب، فإذا وجدت أ
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

وإمنا يقولون: }الدليل{ فيسمون مفهوم املخالفة  دليل الخطاب()فهو هذا، بل إن بعضهم ال يسمونه 
خاصًة عند املتقدمني و  املخالفة من كذا. وهذا موجودالدليل، فيقولون: }الدليل من كذا{؛ أي مفهوم 

مفهوم )ويقصدون به  دليل الخطاب()من غري تسمية من الفقهاء: أهنم يُطلقون لفظ }الدليل{ كثريًا 
وهذه من املصطلحات املهمة اليت حتتاجها عندما تقرأ كتب متقدمي أهل العلم، وخاصًة يف  المخالفة(

 القرن الثالث، أو الرابع، وأوائل اخلامس ستجد عندهم هذا االستخدام كثري.
 في المسكوت عنه، فيكون موافقًة". اة  وال مساو  أال تظهر أولوية   :وشرطه عند القائلين به"✍

 ؛ أي وشرط القول واالحتجاج مبفهوم املخالفة.)وشرطه(قوله: 
هذه يدلنا على أن مفهوم املخالفة اُختُلمَف فيه على سبيل اجلملة على  )عند القائلين به(وقوله: 

ر للقولني اكتفاًء؛ ألن ر اخلالف يف كل واحٍد من سيذكر أنواع املفاهيم، وسيذك هقولني، واملصنف مل ُيشم
 هذه املفاهيم، فسيذكر كل نوٍع من أنواع املفاهيم، ويذكر اخلالف فيه.
خالفة، ومن نفى جية مفهوم املولكن العلماء أوردوا اخلالف على سبيل اجلملة فيمن أثبت حُ 

 .حجيته
 يف ]العدة[ : أن اجملزوم به يف مذهب اإلمام أمحد، بل نصوص أمحد كما قال القاضيفذكروا أواًل 

أن مفهوم املخالفة حجة، وهذا اجملزوم به، ومل خيالف فيه إال رجل أو رجالن  النص عليهكثرية جدًّا على 
 .من أصحاب أمحد، وإال كلهم على ذلك

 ، قال:[األصول]بل يعني من النصوص عن أحمد ما نقله أبو محمد التميمي في رسالته في 
طاب يف أنه حجٌَّة هلل على خلقه{، ويقول: }هو مفهوم قول }كان أمحد يذهب إىل القول بدليل اخل

ا فيما نقله أبو حممد التميمي، لكن  العرب، وجريان اللسان العريب خوطبنا به{. هذا كالم صريح جدًّ
دائًما تعلمون أن التميميني أبو حممد، وأبو احلسن، وأبو الفضل عندهم مشكلة أهنم ينقلون كالم أمحد 

ا نقلمبعناه، وال ي يف كتبهم كتاب ]األصول[ املوجود أليب حممد، وال يف ال ونه بالنص، وهذا كثري جدًّ
َبت ألمحد من كتب التميميني دائًما يكون فيها فهم  كتب االعتقاد؛ ولذلك كتب االعتقاد اليت ُنسم

اظ مطلًقا منهم لكالم أمحد، وتعبري رمبا بألفاظ الكالميني عن اعتقاد أمحد، وأمحد مل يتكلم هبذه األلف
ال إثباتًا وال نفًيا، وهذا الذي جعل بعض الناس ينسب ألمحد اعتقاًدا هو مل يقله، فإن من أول َمن 
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

نقله باملعىن فأدخل فيه ألفاظ الكالميني رمبا حبسن ظن، بل هو الظن إن شاء اهلل فيهم كذلك، مث تتابع 
 ون، ووقع فيهم اإلشكاالت.من بعدهم هم التميمي  

 القول األول هو قول اجملزوم به مذهب أمحد: أنه يكون حجة.قلنا: إن  -
: هي رواية نُقمَلت يف مذهب أمحد نقلها روايًة عن أمحد أبو اخلطاب يف كتاب القول الثاني

]االنتصار[ فنسبها ألمحد، وقال به من أصحاب اإلمام أمحد أبو احلسن التميمي، خالف أيب حممد، 
جيَّة دليل اخلطاب، فقال: }إنه زًءا وقع للقاضي أيب يعلى وفيه نفى حُ فإن أبا احلسن التميمي ألَّف ج

ليس حبجة{وهذا القول الذي ُنسب رواية ألمحد، مل ينسبها ألمحد نصًّا له إال أبو اخلطاب، ويف نسبة 
نسبون قول أصحاب أيب اخلطاب له نظر؛ ألن املتقدمني أصحاب أمحد كما تعلمون يتساهلون، فيُ 

: أن فالجمهور عندهم األصلمحد، ولكن هكذا نُقمَلت هو قول مجاهري أهل العلم، أمحد روايًة أل
وافق يف  املفاهيم األصل فيها عدم احلجية، وإن كان بعضهم قد وافق يف بعض أنواع مفاهيم املخالفة،

 وسيأيت إن شاء اهلل. بعض أنواعها،
أنه يرى حجية املفاهيم  مذهب أمحد من واملعتمدإذن اجلمهور على النفي يف أغلب أنواع املفاهيم، 

 كلها يف اجلملة.
، وأورد تقريًبا شرطني أو ثالثة، وقبل أن أبدأ هبذه الشروط هذه الشروط ثم أورد المصنف الشروط

أال تدل القرينة على أن القيد  :اختصرها ابن رجب بقيٍد واحد، وقال: }إن شرط العمل مبفهوم املخالفة
فإن كل ما سيذكره املصنف هي من هذا الباب يف  وبناًء على ذلك{ ليس مراًدا من الكالم فقط

 احلقيقة، هي من باب القرائن الدالة على أن هذه القيود اليت هلا مفهوم خمالفة ليست كذلك.
  :أال تظهر أولوية  وال مساواة  في المسكوت أول شرط أورده املصنف وهو سهل جدًّا، قال(

 .عنه، فيكون موافقًة(

تقدمت معنا عندما اشرتط املصنف يف مفهوم املوافقة أن يكون أولويًّا،  )أال تظهر أولوية (قوله: 
 وبناًء عليه: فإن األولوية واضحة فيه.
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 الحنبلي

 

أيًضا مر معنا أن هناك قولني يف املسكوت عنه، فما  )وال مساواة  في المسكوت عنه(قوله: 
ى عليه كثري من األصوليني كما حكاه ، وما مش{أن املسكوت عنه يكون موافقةً }صححه املرداوي 

أنه يكون من باب }الصفي اهلندي، وهو اختيار ابن العماد، واختيار الشيخ تقي الدين وكثريون 
)فيكون ؛ ولذلك يقول املصنف: {القياس؛ ألنه مساوي، واملساوي إمنا يكون قياًسا وال يكون منطوقًا

 صححه املرداوي، فاملساوي أيًضا يكون موافقًة كذلك.؛ أي األولوي يكون موافقًة، أو على ما موافقًة(
 الشرط الثاين.

 وال خرج مخَرج األغلب. ذكره اآلمدي اتفاقًا"."✍
هذه املسألة من أهم املسائل يف املفاهيم وهي اليت حيتاجها كثري من طلبة العلم عند التعامل مع 

 النصوص الشرعية.
  :مخَرج األغلب(ج القيد املذكور يف املنطوق ؛ أي وال خر )وال خرج(من أهم الشروط قال( 

الصفة اليت ورد هبا التقييد تكون غالبًة على املوصوف،  معىن كونه أنه خرج خمرج األغلب يعين أن هذه
، فإن بعض األوصاف تكون غالبة عليه، فمن كثرة -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-إما دائًما، أو يف عهد النيب 

ال هنا مالزمة هلا يف كل حال، فحينئٍذ ما خرج خمرج الغالب، فإنه يف هذه احلمصاحبتها أصبحت كأ
 يقولون: ال مفهوم لذلك القيد.

وممن وافق اآلمدي يف حكاية االتفاق عليه،  )ذكره اآلمدي اتفاقًا(وهذا الذي ذكره املصنف قال: 
، والزركشي يف شرحه السنن[]هتذيب  وقال: هو باتفاق. ابن القيم نص على ذلك يف شرح التهذيب

 .]اخلرقي[، والطويف وغريهم كلهم نصوا على أن هذا باتفاق
مع القول بأنه باتفاق إال أن فيه خالفًا؛ فإن الذي خالف يف هذه املسألة هو أبو املعاِل  والحقيقة

ن له أن القيد إذا خرج خمرج الغالب يكو }املعاِل اجلويين ذكر يف كتابه ]الربهان[:  ااجلويين، فإن أب
مفهوم{ هكذا قال، طبًعا قال: }إذا قيل باملفهوم{ ألنه هو ممن ال يرى االحتجاج يف كثري من أنواع 

 املفاهيم.
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

؛ {أن هذا من باب التأويل وليس من باب املفاهيم: }اجملد بن تيمية توجيًها هُ هَ وكالم اجلويين هذا وجَّ 
ف على املتأول ما يبذله فَّ خَ التأويل، فيُ  لذلك يقول أبو الربكات قال: }ويظهر ِل أن ذلك من مسالك

 من الدليل العاضد، ال أنه مفهوم مطلًقا، فإن هذا باتفاٍق على خالفه{.
اتفاق عليه، وأن ما نُقمل عن أيب املعاِل  يَ كم حُ بل ن أن هذا الشرط عامة أهل العلم إذن عرفنا اآل

 به أبو الربكات. هُ هَ جَّ اجلويين له توجيه وَ 
 رتب على هذا الشرط؟ما الذي يت  

 .القيد خرج خمرج الغالب الذي عليهمبعىن إذا وجدنا حديثًا أو آيًة فيها قيد، وهذ 
خرجت خمرج  -َعزَّ َوَجل-قبل أن أذكر ما ترتب، من املناسب أن أذكر أمثلة لقيوٍد يف كتاب اهلل 

 .-َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-الغالب، ومثلها يف سنة النيب 
 ثلة على ذلك:من األم
  َوِإْن ُكنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحد  ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو : -َعزَّ َوَجل-قول اهلل﴿

﴿َوِإْن ُكنُتْم َمْرَضى : -َعزَّ َوَجل-، فقول اهلل [43]النساء:الَمْسُتُم النَِّساَء فَ َلْم َتِجُدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا﴾
هذا قيد، فقال: فمفهوم هذا القيد أن  [43]النساء:﴿َعَلى َسَفٍر﴾قوله: ، [43]النساء:َلى َسَفٍر﴾َأْو عَ 

التيمم إمنا يكون ملن كان يف سفر، فنقول: هذا ليس كذلك؛ ألن هذا القيد خرج خمرج الغالب، إذ 
ا، فإنَّا نقول: ال مفهوم الغالب يف السفر هو فقٌد للماء، فهو حملٌّ لعدم املاء غالًبا، فلما كان ذلك غالبً 

 هلذا القيد، وإمنا خرج خمرج الغالب.
 َعزَّ َوَجل-: ملا ذكر اهلل من األمثلة المشهورة جدًّا، بل هو األكثر تمثياًل في كتب األصول- 

ِتي ِفي ُحُجورُِكْم﴾احملرمات قال:  هل [ 23]النساء:﴿ِفي ُحُجورُِكْم﴾فقوله:  [23]النساء:﴿َورَبَائُِبُكُم الالَّ
ر يف حجر الزوج زوج األم ومل تُرَّبَّ عنده فإنه ال تكون حمرمًة عليه كما فهَ يُ  م منه أن من ليست يف احلمجم

 قال بعض أهل العلم، ونُقمَل ذلك عن أيب الوفا بن عقيل؟
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 الحنبلي

 

نقول: ال، بل إن عامة أهل العلم أن هذا القيد غري معترٍب مفهومه؛ ألنه خرج خمرج الغالب، فغالب 
ه؛ أو يف كثري من األحيان رم ج  إذا تزوج امرأًة وعندها بنٌت من زوٍج قبله أن هذه البنت تكون يف حم الناس 

 تكون عنده، فترتَّب عنده.
 :َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَابْ َعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه : -َعزَّ َوَجل-قول اهلل  من األمثلة كذلك﴿

اخللع إمنا يكون جائزًا  -َعزَّ َوَجل-، فجعل اهلل مث ذكر بعد ذلك اخللع [35]النساء:َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها﴾
 .عند خيفة الشقاق

قال صاحب  وبناءً على ذلكوقال العلماء: ليس كذلك، بل إنه غالًبا ما يكون اخللع بعد الشقاق، 
هت زوجها جاز هلا ]الكايف[ وهو أبو حممد بن قدامة: }وُيكره اخللع من غري سبب{ امرأة فقط كر 

اخللع أن تطلب خلع نفسها منه مقابل عمَوٍض تبذله، لكنه مكروه، طبًعا بناًء على أن اخللع عقٌد 
 رضائي.
 ما معنى رضائي؟ 

 يعين أنه ال جُيرَب الزوج عليه. 
عض متأخري وهذا قول املذاهب األربعة مجيًعا، ومل يقل: أن القاضي جيوز له أن يلزمم باخللع إال ب

املقادسة كما نقله ابن مفلح يف ]الفروع[ وهو الذي مشى عليه القضاء عندنا اآلن، وكثري من اة قض
 الدول العربية أخذت مبفردات احلنابلة يف هذه املسألة.

 ِتي َأْرَضْعَنُكْم﴾: -َعزَّ َوَجل-: قول اهلل أيًضا من األمثلة قول اهلل ، [23]النساء:﴿َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ
ِتي َأْرَضْعَنُكْم﴾: -َوَجلَعزَّ - ، وبناًء عليه {أنه ال مفهوم هلا}يقول أهل العلم: [ 23]النساء:﴿الالَّ

ينشر احلرمة، إن املرأة إذا حلبت أو ُحلمَب لبنها، مث ارتضع به الولد، فإنه حينئٍذ }فالعلماء يقولون: 
. {بأن دب فارتضع ولو كانت ميتةً ، بل وكذا وإذا مل تُرضُعه بفعلها سعوطًا أو وجورًاوكذا إذا ُجعمل 

وهذا صرَّح به أبو اخلطاب يف بعض كتبه: أن هذا املفهوم خرج خمرج الغالب أن املرأة هي اليت تُرضمع 
ا اليت خترج هذا املخرج  .بنفسها؛ أي تباشر الرضاع. وهكذا األمثلة كثرية جدًّ

 يخرج مخرج الغالب؟  لكن العلماء يختلفون: هل هذا القيد خرج مخرج الغالب، أو لم 



 

 

 

 

1

6 

شرح المختصر في أصول  16

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

كيف   -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-هنا تأيت علم شارح احلديث والفقيه باللغة العربية، وعلمه حبال النيب 
كان عليه احلال يف عهد ما الذي   كان، مثل قول أيب سعيد: ومل يكن طعامه يومئٍذ إال كذا، فمعرفة

 ، ودالئل القيود اليت أوردها.-َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-فهم سنته  مهم يف -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-النيب 
 وال جوابًا لسؤال. ذكره أبو البركات اتفاقًا أيًضا. وأبدى القاضي احتمالين"."✍

وبناًء على ؛ أي ويشرتط أال خيرج القيد املذكور يف املنطوق جوابًا لسؤال، )وال جوابًا لسؤال(قوله: 
، فإنه ال يكون -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-قيد املنطوق جوابًا عن سؤال سائٍل سأل النيب فإذا خرج ال ذلك

 له املفهوم؛ ألنه سأله عن شيٍء فأجاب عنه.
: أنتوضأ من لحوم اإلبل، -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-لما قال رجل  للنبي "يقولون: إنه  مثَّلوا لذلك

 -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-فقالوا: إن هذا القول من النيب ، "«ْن ُلُحوِم اإْلِبلنَ َعم، تَ َوضَُّؤوا مِ »قال: 
يدل، وإمنا  يثبت مبنطوقه وجوب الوضوء من حلم اإلبل، وال يدل على أن غري اإلبل ال يُتوضأ منها، ال

 .أخذناه من أدلة أخرى
، ومنه أن «ِإْن ِشْئت»، أو قال: «اَل »: ملا ُسئل عن الوضوء من حلم الغنم فقال: من تلك األدلة

الوضوء مما خرج ال مما دخل. إذن فاحلديث الثابت يف  -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-آخر األمرين من النيب 
 مسلم إمنا يدلنا على الوضوء من اإلبل دون ما عداه؛ ألنه خرج خمرج سؤال.

ذكره أبو الربكات يف شرحه على  اقًا كذلك()اتفبن تيمية ايعين اجملد  )ذكره أبو البركات(وقوله: 
دة شرح اهلداية[؛ ]اهلداية[، وأبو الربكات له شرح على ]اهلداية[ يُنَقل عنه كثريًا، وبعضهم يسميه ]مسوَّ 

ممله، نقل ذلك عنه ابنه أو حفيده يف ]املسودة[ فقد  ألنه مل ُيكممله، فإنه يعين يبدو أنه سوَّده ومل ُيك 
 ]اهلداية[. إلمجاع ذلك يف شرحه لنقلوا: أنه نقل ا

وممن وافقه يف حكاية هذا االتفاق الطويف، فقد وافق أبا الربكات يف أن هذا يكون يعين بإمجاٍع ليس 
 له مفهوم، وقد جزم به كثري من أصحاب أمحد منهم الشيخ تقي الدين وغريه.

 .)احتمالين(يعين القاضي أبا يعلى  )وأبدى القاضي(قال: 
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شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

يف ]املسودة[ أن القاضي ألَّف جزءًا يف املفاهيم، وهذا اجلزء الذي ألَّف فيه املفاهيم نقل نقل أيًضا 
 فيه احتمالني: 

 أن القيد الذي خيرج خمرج جواب لسؤال هل له مفهوٌم أم ليس له مفهوم؟ -
املفاهيم، وهذا االحتمال الذي يعين قال به أبو يعلى وافقه فيه بعض املالكية والشافعية الذين يقولون ب

 ولكن رد عليه الشيخ تقي الدين وقال: }إن داللته ضعيفة جدًّا{.
 وهو أقسام"."✍

 .؛ أي مفهوم املخالفةوهو()قوله: 
سيورد املصنف حنًوا من مخسة أقسام، وسيورد خالفًا يف بعض األنواع أهي قسٌم مستقل،  أقسام ()

فكل األقسام اليت  وعلى العموم بعد قليل، أم ليست قسًما مستقالًّ بناًء على ما سيورده إن شاء اهلل
رمحة اهلل على مجيع علماء –أوردها املصنف هي حجة، أو أن املفاهيم فيها حجٌة عند أمحد وأصحابه 

 .-املسلمني
 منها مفهوم الصفة"."✍
 فه املصنف يف قولهومفهوم الصفة عرَّ  )مفهوم الصفة(وهو  :هذا هو أول أنواع المفاهيم.. 
 صفة  خاصة ".ن يقترن وهو: أ"✍

 .)صفة  خاصة(يعين أن يقرتن بلفٍظ عامٍّ  )وهو أن يقترن صفة  خاصة(قوله: 
الصفة اخلاصة اليت تكون خاصًة ببعض العام تقرتن بعد لفظ عام؛ يعين يأيت لفظ عام، مث تأيت ف

ق عندما نقول بعده الصفة، هذه الصفة خاصة لبعض العام، ليس جلميع العام، فقد يكون العام كله متفم 
هذه صفة عامة جلميع العام؛ ولذلك عرب بصفة خاصة؛ فمثاًل: الرجال الذكور، هم الرجال هم الذكور. 

 .)أن يقترن صفة  خاصة(أي ختص بعض أجزائه، وهذا معىن قوله: 
 «".ِفي اْلَغَنِم السَّاِئَمة الزََّكاة»: -عليه السالم-كقوله   "✍
 .«(ي اْلَغَنِم السَّاِئَمة الزََّكاةفِ »: -عليه السالم-كقوله )قال: 
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

}يف الغنم السائمة فرٌق بني }يف السائمة الزكاة{ وصيغتين: تفهم بين مفهوم طبًعا يجب أن 
لفائدة سيوردها  «(ِفي اْلَغَنِم السَّاِئَمة الزََّكاة»)الزكاة{ فرٌق بني اللفظني، واملصنف جاء باللفظ الثاين: 

 بعد قليل.
فإن مفهوم هذا اللفظ يدلنا على أن  «(ِفي اْلَغَنِم السَّاِئَمة الزََّكاة»: -ه السالمعلي-كقوله )قوله: 

غري السائمة ال زكاة فيها. هذا هو املفهوم؛ ألن الصفة هي السائمة، وهذا الصفة جاءت بعد لفٍظ عام 
نفت احلكم لزكاة يف السائمة، و ، فقيدته، فأثبتت احلكم وهو ا(الغنم)، جاءت بعد لفظ (الغنم)وهو 

 انتفت عنه الصفة وهو غري السائمة من الغنم.من ع
 وقال به األكثر"."✍

أي أكثر أصحاب اإلمام أمحد، وأيًضا قال به الشافعي، فإن الشافعي ؛ وقال به األكثر()قال: 
أخذ واحتج مبفهوم الصفة، وكثرٌي من أصحابه أخذوا به، وممن نص عليه من أصحاب أمحد املتقدمون 

 وتالمذته، وقبلهم ابن شهاب، وابن أيب موسى، وغريهم كثري. كالقاضي،
 خالفًا البن داوود والتميمي وأبي حنيفة وأصحابه"."✍

ابن داوود هو ابن داوود الطائي، حممد بن داوود الطائي نقل عنه القاضي  خالفًا البن داوود()قوله: 
. {أنه يرى أن مفهوم الصفة حجة}وود ، بينما نقل عن أبيه دا{أنه خيالف يف مفهوم الصفة}أبو يعلى 

ق بني أبو داوود وابنه، فجعل قول داوود فهو فرَّ  ، فأنا أنقل ما نقله القاضي:القاضيهكذا نقلها 
 االحتجاج مبفهوم الصفة؛ أي مفهوم املخالفة يف الصفة، وأما ابنه فرأى أنه مل حيتج به.

ن أبا احلسن التميمي يرى أن مجيع املفاهيم أبا احلسن؛ أل التميمي() املراد ب والتميمي()وقوله: 
 هنا.ه ليست حبجة؛ ولذلك أورد

فإن أبا حنيفة وأصحابه وكثري من أصحاب اإلمام مالك، وبعض  وأبي حنيفة وأصحابه()قال: 
أن مفهوم الصفة }ج، والقفَّال، والباقالين، واجلويين، والغزاِل كلهم يرون ي  رَ الشافعية كأيب العباس بن سُ 

 {.حبجةليس 
 ثم مفهومه عند القائلين به"."✍
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شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

أي مفهوم احلديث املتقدم قبل قليل، فالضمري عائد للحديث املذكور قبل  ؛)ثم مفهومه(قوله: 
 قليل.

 ؛ أي عند القائلني باملفهوم.)عند القائلين به(وقوله: 
 م والغنم، فهما العلة".وْ ال زكاة في معلوفة الغنم؛ لتعلق الحكم بالسَّ "✍

؛ ألن السائمة هي اليت هي املعلوفة أنه ال زكاة يف غري السائمة اليت: قول األول للمفهومهذا ال
إىل اآلن واضح هذا مفهوم  )ال زكاة في معلوفة(ترعى من األرض أكثر احلول، يقابلها املعلوفة، قوله: 

نم فقط دون ما فقط، ليس يف مجيع املعلوفات ال زكاة فيها، وإمنا يف معلوفة الغ )في معلوفة الغنم(
 هو الغنم.و عداه؛ ألنه متعلٌق باجلنس الذي وردت عنه الصفة 

والغنم، فحينئٍذ فاملفهوم  مم و  على السَّ  ؛ ألن احلكم املنطوق نصَّ )لتعلق الحكم بالسوم والغنم(قال: 
 ؛ أي اجلنس الذي قُ يِّد والقيد معه.)فهما العلة(يتعلق هبما؛ ولذلك قال: 

بُن عقيل وبعض الشافعية: ال زكاَة في معلوفِة كل حيواٍن من األزواج ولنا وجه  اختاره ا"✍
 الثمانية بناًء على أن السوم العلُة".

 اختاره ابُن عقيل وبعض الشافعية()؛ أي وجٌه يف أصحاب مذهب اإلمام أمحد ولنا وجه ()قال: 
َصلَّى اهلل َعَلي هم -النيب وقيل: إنه هو ظاهر كالم اإلمام أمحد فيما نقله القاضي أبو يعلى، أن قول 

يدل على أن مجيع املعلوفات من الغنم، واإلبل، والبقر ال زكاة « ِفي اْلَغَنِم السَّاِئَمِة الزََّكاة»: -َوَسلَّم
 فيها.

 .ال زكاَة في معلوفِة كل حيواٍن من األزواج الثمانية(): القول الثاني الوجه الثانيقال 
﴿ِمَن الضَّْأِن اثْ نَ ْيِن َوِمَن اْلَمْعِز و، [144]األنعام:ِمَن اْلبَ َقِر اثْ نَ ْيِن﴾﴿َوِمَن اإِلِبِل اثْ نَ ْيِن وَ 

فنحن  ،بناًء على أن السوم العلةُ ، هذه األزواج الثمانية كما تعلمون يف كتاب اهلل [143]األنعام:اثْ نَ ْيِن﴾
أنه يف فيما جتب فيه الزكاة  قدَّرنا قبل الغنم فجعلنا الغنم وصف طردي وال أثر له، وقدَّرنا جنًسا وهو

 السائمة منه فقط هو الزكاة، ما جتب فيه الزكاة هو األزواج الثمانية فقط دون ما عداها.
 النتيجة ما هي؟
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

  الدليل إمنا يدل على الغنم فقط.القول األولعلى : 
 يدل على مجيع األصناف من باب اللفظ ال من باب القياس.وعلى الوجه الثاني : 

ومه على نفي الزكاة فإنه يدل مفه الغنم()بدون لفظ  في السائمة الزكاة()ذا ورد احلديث طبًعا إ
 مجيع األزواج الثمانية.يف عن املعلوفة 
 ِفيدت حجيُته بالعقل أو اللغة أو الشرع؟ أقوال".وهل استُ "✍

 طبًعا األقوال الثالثة: 
  :َذ بالعقل}فقيل ملقدسي من أصحاب اإلمام أمحد، . وهذا قال به أبو الفرج ا{إنه قد ُأخم

 وحكاه إمجاع أهل اللغة.
  :َذ من اللغة}وقيل . وهذا قول أيب اخلطاب يف ]التمهيد[ فقد ذكر أن هذا قد ثبت {إنه ُأخم

 باستقراء كالمهم، ومعرفة مرادهم، وفهمته الصحابة وهم أهل اللسان.
  :{.عية من الشرع هو وجٌه عند الشافأنه مأخوذٌ }والقول الثالث 

 إذن المذهب عند الحنابلة: 
 إما أنه بالعقل. -
 أو باللغة. -

أنه إمنا }: وظاهر كالم المحققين كأبي الخطاب فإنه من المحققين المعتمدين في األصول
َذ باللغة  ، فيكون داللته لغوية، وأمحد ظاهر كالمه التصريح هبذا املعىن.{ُأخم
 ومنها مفهوم الشرط"."✍
 وهو من أقوى املفاهيم كما سيأيت إن  )مفهوم الشرط(وهو  :ي من المفاهيمهذا النوع الثان

 .-َعزَّ َوَجل-شاء اهلل 
يَرمد شرط يعلق عليه احلكم إن فعلت  هحجة عند كثري من أهل العلم؛ مبعىن أن )مفهوم الشرط(و

 كذا يكون كذا. 
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 مثال: 
 ."[6]الطالق:﴿َوِإْن ُكنَّ ُأوالِت َحْمٍل﴾نحو "✍

﴿َوِإْن ُكنَّ ) )إن(فهذا الشرط ألنه على حرف شرط وهو  ([6]الطالق:ُكنَّ ُأوالِت َحْمٍل﴾﴿َوِإْن  )
: أن من مل تكن حاماًل ال جتب هلا النفقة، فليست النفقة إال فمفهومه ([6]الطالق:ُأوالِت َحْمٍل﴾

. وهل النفقة هلا أم بينونة كربى ليس هلا نفقة إال أن تكون حاماًل ة انَ بَ مُ للحامل، وهذا واضح يف أن ال  
 : أنه ألجل احلمل.والمشهورألجل محلها؟ وجهان ملذهب أمحد، 

 وهو أقوى من الصفة"."✍
وهذا يدلنا على أن كل من قال حبجية مفهوم الصفة فإنه  )من الصفة(يف الداللة  )وهو أقوى(

غالة من منكري يلزمه أن يقول حبجية الشرط؛ ولذلك يقولون: مل يقل بنفي حجية الشرط إال بعض ال
 املفهوم، فهو من أقوى املفاهيم.

 أهنما إذا تعارضا ُقدِّم مفهوم الشرط. ومن ثمرة معرفة أنه أقوى من الصفة 
 ممن لم يقل بمفهوم الصفة". فلهذا قال به جماعة  "✍

لفخر الرازي، فإهنما ال يقوالن مبفهوم ا مر معنا ابن سريج والرازي ممن لم يقل بمفهوم الصفة()
صفة، لكنهما يقوالن مبفهوم الشرط، وعدد من احلنفية، واحلنفية من أقل الناس إعمااًل للمفاهيم، ال

 واحلنفية أيًضا عدد منهم عملوا مبفهوم الشرط.
 ومنها مفهوم الغاية"."✍
  مفهوم الغاية(وهو  النوع الثالث الذي أورده المصنفهو هذا(. 

)إىل( أو )حىت( فال بد من أن مُيَد  غايٍة إما بحلكم على مبعىن أنه يرتَّب ا )مفهوم الغاية(ومعىن 
 )حىت(. )إىل( أو ب احلكم إىل غايٍة ب

وأمثلة مفهوم الصفة والشرط باأللوف، وال أقل: بامليئني، بل باأللوف يف الكتاب والسنة، كثرية جدًّا 
 ود صفات.جدًّا جدًّا، أمثلة مفاهيم الشرط اليت تقدمت، والصفة بالذات؛ ألن كل القي
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َرُه﴾نحو "✍  ".[230]البقرة:﴿َحتَّى تَنِكَح َزْوًجا َغي ْ
َرُه﴾: -َعزَّ َوَجل-)قول اهلل  ة يا هذه اآلهذه هلا مفهوم طبعً  ([230]البقرة:﴿َحتَّى تَنِكَح َزْوًجا َغي ْ

تَّى تَنِكَح َزْوًجا ﴿فَِإْن طَلََّقَها َفال َتِحلُّ َلُه ِمْن بَ ْعُد حَ قال:  -َعزَّ َوَجل-ن اهلل أجاءت يف أوهلا 
َرُه﴾ ﴿َحتَّى فهذا يدلنا مفهومها على أن الزوجة تباح لألول بعد نكاحها زوًجا غريه،  [230]البقرة:َغي ْ

َرُه﴾ فإذا نكحت زوًجا غريه أُبيَحت، وقبل أن تنكح زوًجا غريه فال حتل ، [230]البقرة:تَنِكَح َزْوًجا َغي ْ
 له، وهو املنطوق.

إذا نكحت ودخل هبا نكاًحا صحيًحا، ودخل هبا  مفهومه:له حىت تنكح،  : ال حتلإذن المنطوق
َلتك، وَتُذوِقي »: -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-وطًء كاماًل تتحقق به اللذة للطرفني لقوله  َحتَّى َيُذوَق َعَسي ْ

َلَتهُ   فإهنا حتل لزوجها األول. وعرفنا هذه الشروط من السنة طبًعا.« ُعَسي ْ
 ".[187]البقرة:أَِتمُّوا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيِل﴾ ﴿ثُمَّ "✍

 .([187]البقرة:﴿ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيِل﴾)وقوله: 
 .أنه جيب الصيام إىل الليل منطوقه:

: أنه إذا دخل الليل فال ُيشرع الصيام، فقد انقضى الصيام، فال ُيشرع صياٌم وليس متعلًقا مفهومه
 ختلفوا يف مسألة الوصال هل هو مشروٌع أم ليس مبشروع؟به؛ ولذلك ا
 وهو أقوى من الشرط"."✍

من حيث احلجية؛ ولذلك فإن كل من قال  )أقوى من الشرط(؛ أي مفهوم الغاية )وهو(قوله: 
 .حبجية الشرط يلزمه أن يقول مبفهوم الغاية، ومع ذلك قد خالف بعض األصوليني يف مفهوم الغاية

أبو )شهاب العكربي أبو احلسن التميمية نقلها عنه ابن  المخالفة في مفهوم الغاية وممن نُِقَل عنه
فقد نقل عنه أنه يقول: }إن الغاية ليس هلا مفهوم{ وهذا القول احلقيقة  (لعكربيعلي بن شهاب ا

مفهوم يعين وإن وافقه فيه كثري من احلنفية واآلمدي إال أنه صعب جدًّا احلقيقة القول بعدم يعين إعمال 
 الغاية.
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 فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط"."✍
منهم بعض احلنفية، أو كثري من احلنفية، ومنهم القاضي عبد اجلبار املعتزِل، فقد نفى مفهوم الشرط، 

 لكنه َعممَل مبفهوم الغاية.
 ".نطًقاضهم: ما بعدها مخالف لما قبلها وقال بع"✍
  باب النطق، أم من باب المفهوم؟هل مفهوم الغاية مأخوذ  من 

 الذي عليه مجاهري األصوليني أنه من باب املفهوم فقط، وأنه ليس من باب النطق.
وذكر املصنف عن بعضهم، وهؤالء البعض نسبه ابن رجب لبعض أصحاب أمحد أهنم يقولون: }أن 

ملا بعد الغاية يوافق ما  ح عندهم أن يأيت حبكمٍ بُ اب النطق{ ويرتتب على ذلك أنه يقداللة الغاية من ب
تناقض بني الكالم، هذا  قبلها، فلو قال: اغسل يدك حىت املرفق، مث اغسل ما بعد املرفق. يقول: هذا

الذين يقولون: إنه من باب املنطوق، وأما الذين يقولون: من باب املفهوم، فيقولون: إنه جائز أن يأيت 
 حبكٍم ملا بعد الغاية يوافق ما قبلها.

 مفهوم العدد". ومنها"✍
 وهو أن خُيَصَّ العام بنوٍع من األعداد كالثالثة،  )مفهوم العدد(، وهو هذا هو المفهوم الرابع

 أو اخلمسة، أو السبعة، وغريها.
 «".ال ُتحرِّم اْلَمصَُّة َواَل اْلَمصََّتان»نحو "✍

 «(حرِّم اْلَمصَُّة َواَل اْلَمصََّتانال تُ ») -َصلَّى اهلُل َعَلي هم َوَسلَّم-هذا احلديث فيه نص مبعىن النيب 
مفهومه أن ما زاد عن املصتني فإنه يكون حمرًِّما؛ ولذلك أخذ أمحد من هذا احلديث أن الثالث رضعات 

-َصلَّى اهللُ َعَلي هم َوَسلَّم-حمرمات، فقد قال يف رواية حممد بن العباس ملا سئل عن الرضاع قال: قال النيب 
وهذا من باب إعمال أمحد ملفهوم العدد، { فأرى الثالثة حُتَرِّم« لرَّْضَعة َواَل الرَّْضَعَتاناَل ُتَحرُِّم ا»}: 

 ومفهوم العدد طبًعا أضعف مما سبق، ولكنه حجة عندهم، لكنه من أضعف أنواع املفاهيم، هو ضعيف.
َي اهلل -والدليل على أنه ضعيف: أننا ملا عملنا به جاءنا حديث آخر يعارضه، وهو أن عائشة  َرضم

خ ليس نسخة الرضعة  "ثم ُنسخ مما نزل في القرآن خمس رضعات محرَِّمات"قال:  -َعن ها فُنسم
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والرضعتان، بل نقول: إنه ألغى، مل ينسخه، وإمنا ألغى مفهوم الرضعة والرضعتان حمرِّمتان، فألغاه؛ ألن 
وذلك ألن داللة مفهوم العدد ضعيفة  داللته ظنية، وبان لنا بالنص الثاين أن الذي حُيرِّم إمنا هو مخس،

 هي ُحجة، لكنها ضعيفة.
 عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداوود والشافعي". وهو حجة  "✍

 :مفهوم العدد(قبل أن نبدأ في الُحجَّة أريد أن أبين مسألة في تحديد محل النزاع في )
، ومن {لعلم ال يكون له مفهومإن العدد إذا خرج خمرج التكثري فإنه باتفاق أهل ا}يقول العلماء: 

 .األلفاظ اليت خترج خمرج التكثري السبعة، والسبعني، والسبعمئة، وحنوها مما فيه هذا الرقم وهو السبعة
السبعني وحنوها؛  وقد ألَّف اجلاحظ كتابًا يف أن العرب إذا أرادوا املبالغة والتكثري أتوا بالسبعة، أو

ألن  نقول: ليس هلا مفهوم؛[ 80]التوبة:ِإْن َتْستَ ْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرًَّة﴾﴿: -َعزَّ َوَجلَّ -ولذلك قال اهلل 
 .هذا العدد خرج خمرج التكثري

مثله عندنا اآلن يف هلجتنا الدارجة يف هذا الوقت: أنك إذا أردت أن تأيت برقم من باب التكثري 
فعندهم أن رقم مليون مثل اآلن الذي تقول: لو تأتيين بالبيت لو تفعل ِل الشيء الفالين مليون مرة، 

تدرسونه يف احلساب احلديث ما ال هناية، ما ال هناية يعين هذا رقم غري منتهي، فالعرب كانوا يذكرون 
اجلاحظ رسالة كاملة. إذن لكم  ف فيها كما قلتمن باب التكثري السبعة، والسبعني، والسبعمئة، وألَّ 

حمل النزاع، ما عدا ذلك فهو يف حمل النزاع وإن كان لبعض هذا األمر األول الذي يكون خارًجا عن 
أهل العلم يعين تقييد مثل الطويف، لكن لضيق الوقت نكتفي بالقيد األول يف حترمي حمل النزاع. إذن هذا 

 األمر األول.
أي عند اإلمام أمحد، وقد استدل أمحد به يف مسائل كثرية، ؛ وهو حجة  عند أحمد()ل املصنف: اق

عن  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-نهي النبي ": أنه قد جاء عن اإلمام أمحد أنه ملا جاء حديث من ذلك
إن صح ذلك احلديث، قال أمحد: }إمنا النهي عن شرطني{ فمفهوم ذلك أنه جيوز  شرطين في بيع"ال

ط الواحد{ ما زاد عن الشرطني، قال ابن النجار يف ]املنتهى[: }وهذا يدل مبفهومه على جواز الشر 
النهي عن الشرطني، فما نقص عنه فإنه جائز، وما زاد فهو أولوي النهي عنه، فيكون من باب مفهوم 
 املوافقة ملا هنى عن شرطني من باب املفهوم ما زاد عنه وهو الثالثة واألربعة، وقد تقدم مفهوم املوافقة.
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كنهم يقولون: مع أنه ُحجَّة إال هذا جزم به أكثر أصحاب اإلمام أمحد، ول )وأكثر أصحابه(قوله: 
من مفهوم الصفة{ وهذا مذهب  ضعفشيخ تقي الدين: }مفهوم العدد أأنه ضعيف؛ ولذلك يقول ال

 أمحد يف املشهور عنه }هو حجة لكنه أضعف داللًة{.
؛ أي كلهم قالوا بذلك: أن مفهوم العدد ُحجَّة. وسيأيت إن شاء وداوود والشافعي( )ومالكٍ قوله: 

 خالف يف هذه املسألة وقال: إنه ليس حبجة. اهلل من
 الصفات عند طائفة".قسم من وهو "✍

يعين أنه داخٌل يف مفهوم  من قسم الصفات()؛ أي ومفهوم العدد وهو()هذه املسألة وهي قوله: 
الصفة عند طائفٍة، فإن بعًضا من األصوليني ال يعد مفهوم العدد، بل جيعله جزًءا من مفهوم الصفة، 

 درجها يف أمثلة مفهوم الصفة.اخلالف يف العدد واألمثلة كاخلالف واألمثلة يُ فيحكي 
هو أبو املعاِل اجلويين، وقبله أبو الطيب الطربي صاحب  وهؤالء الطائفة الذين أوردهم المصنف

 ]التعليقة[.
، ظاهر {أن ظاهر كالم القاضي أيب يعلى كذلك: }وقد ذكر عبد احلليم بن تيمية يف ]املسودة[

 المه كذلك؛ أي أن مفهوم العدد داخل يف مفهوم الصفة. ك
اجلويين له رأي يقول: }أصاًل ما حيتاج أن نعدد املفاهيم، بل كل املفاهيم تدخل يف  طبًعا الفائدة:

على ذلك يف ]الربهان[، فقال: }كل املفاهيم تدخل يف الصفة{، فكأنه توسع  مفهوم الصفة{ نصَّ 
 يف هذا األمر.

م: أن هذا ظاهر كالم القاضي أيب يعلى، شيخ اإلسالم له كالم يف ]درء التعارض[ أيًضا قلت لك
لكنه من أضعف أنواع مفهوم  أن مفهوم العدد من مفهوم الصفة}يعين يظهر منه أنه يرى ذلك، وهو 

 {.الصفة
 ونفاه"."✍

 ؛ أي نفى ُحجية مفهوم العدد.)نفاه(
 ة".أبو إسحاق بن شاقال والقاضي وأكثر الشافعي "✍
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 البن مفلح.تبًعا  وكذا نسبه املصنف )أبو إسحاق بن شاقال(
هو أبو يعلى، فقد نفاه يف جزئه الذي يف املفاهيم، بينما يف كتاب األصول ]العدة[  والقاضي()

 الوا: إنه ليس حُبجَّة.د قفق أكثر الشافعية()صرَّح بأنه ُحجَّة، وكذلك أيًضا 
 ومنها مفهوم اللقب"."✍
 مفهوم اللقب(وهو  هذا النوع الخامس(. 

 لنذكر بعض األمثلة على مفهوم العدد:
ا  من مفهوم العدد: ،مفهوم العدد كثري جدًّ

  فيه مفهوم « ِإَذا بَ َلَغ اْلَماُء قُ لَّتَ ْين َلْم َيْحِمل اْلَخَبث»: -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-قول النيب
قلَّتني الال حيمل اخلبث، وفيه مفهوم خمالفٌة يف العدد أن ما نقص عن  موافقة أنه إن زاد عن القلتني فإنه

، واملشهور أن : أنه حيمل اخلبث. هنا يأيت اخلالف ما معىن هذه الكلمةمفإنه حيمل اخلبث، ومعىن قوهل
معىن كونه حيمل اخلبث؛ أي إذا وقعت فيه جناسةٌ سلبته الطهورية، كما أن بعض التصرفات وإن مل تُك 

طهارٍة واجبة، ومثل بعض األحكام املذكورة يف يف لوة به النجاسات إال أهنا تسلبه الطهورية مثل اخلمن 
 حمله. هذا من مفهوم العدد.

  َمْن قَ َرَأ اْلُقْرآَن »قال:  -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-من األمثلة كذلك: أنه جاء يف حديث النيب
ٍة فأقل هذا مفهوم موافقة ثالث فمفهوم املوافقة: أن من قرأها يف يومني، يف« هِفي َأَقلَّ ِمْن َثاَلٍث َلْم يَ ْفقَ 

، مفهوم املخالفة هو الذي نريده هنا: أن من قرأها يف أكثر من ثالث، هل يفقهه أم ال؟ هل فقهال ي
 سيفقه ذلك أم ال؟

هه؛ ولذلك فمن قال: إنه ليس حبجة قال: دل على أنه ال يُراد ذلك، فنقول: ال، هو مظنة فق
يقولون: إن النفي من كل وجه أن من قرأه يف أقل من ثالث ال يفقه، ولكن من قرأه يف أكثر من ثالث 

فهذا داخلة يف عموم املفهوم، ليس عموم األفراد، هذه حيانًا دون أحيان، ولذلك يقول: فقد يفقهه أ
 له عموم أوىل، وتكلمنا عنها يف قواعد العموم.املفهوم 

 يعين من مفاهيم املخالفة. (ومنها)لك املصنف يف املفهوم اخلامس، فقال: مث شرع بعد ذ
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 وهو تخصيص اسٍم غير مشتقٍّ بحكم"."ومنها مفهوم اللقب: ✍
)مفهوم االسم ويسمى مفهوم االسم اللقب، بعضهم يسميه  )وهو مفهوم اللقب(يقول املصنف: 

 هوم اسم ليس بصفة، نفس املعىن.، وبعضهم يسميه مفهوم االسم الذي ليس بصفة، أو مفاللقب(
 .هو تخصيص اسٍم غير مشتقٍّ بحكم(و )مث بنيَّ املصنف قال: 

 أريدك أن تعلم أن األسماء نوعان:
 .أمساٌء مشتقٌة؛ أي مشتقٌة من صفة 
 .وأمساٌء غري مشتقٍة وههي اليت تسمى باجلامدة 

فة، مث سيورد بعدها االسم املشتق سيتكلم املصنف هنا عن األمساء غري املشتقة اليت مل تشتق من ص
 ما نوع مفهومه.

فيعلق احلكم على  )بحكٍم(مبعىن أنه جامد  غير مشتقٍّ( )وهو تخصيص اسمٍ يقول املصنف: 
 االسم، وسيأيت أمثلته.

 وهو حجة عند أكثر أصحابنا"."✍
ُه اهلل َرمحمَ -أصحاب اإلمام أمحد، وقيل: إن أمحد  أي ؛)وهو حّجة  عند أكثر أصحابنا(قوله: 

 قد نص عليه. -تَ َعاىَل 
 وقال به مالك وداوود"."✍

 كذلك نعم.
 ونفاه األكثر"."✍

لذي ألَّفه يف املفاهيم، أي أكثر الفقهاء واألصوليون، وممن نفاه من أصحاب أمحد القاضي يف جزئه ا
ب املوفق يف ]املسودة[، ونفاه ابن عقيل يف بعض مواضع كتبه، وممن نفى أيًضا مفهوم اللقعنه ونقل 

نه إشي:}ابن قدامة، فإن املوفق يرى ذلك، بينما أكثر أصحاب أمحد على أنه ُحجَّة. بل قال الزرك
 حجٌة على املشهور من املذهب{ فجزم أنه على املذهب أنه حجة.



 

 

 

 

2

8 

شرح المختصر في أصول  28

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 .)واختار(القول الثالث: 
 ".أبو البركات وغيره أنه حجة إن كان بعد سابقٍة ما تقتضي التعميم واختار"✍

 تفريق بني حالتني:الوهو  )أبي البركات(لقول الثالث هو اختيار ا
 : الحالة األولى

 ضي التعميم، ففي هذه احلالة يكونأن يَرمَد اللقب بعد ما يقتضي التعميم، بعد أمٍر سابٍق يقت -
 ة.جَّ اللقب له مفهوم وحُ 

تضي أال يكون مفهومه وإما أن يأيت اللقب من غري ما يقتضي ذلك، فإنه يف هذه احلالة ال يق -
 حجة.

 مثَّل لذلك بمثالين:
  ُجِعَلت ِلَي اأْلَْرُض َمْسِجًدا، َوُجِعلت ُتربتُ ًها »: -َصلَّى اهلُل َعَلي هم َوَسلَّم-قال: فقول النيب
جاءت بعد لفظ عام، ألنه قال: جعلت ِل األرض كلها « تُ ْربَ تُ َها»فيقول: إن هذه قوله: « َطُهورًا

قال الفقهاء  وبناًء عليهن هذا املفهوم حجة، إذا العام الرتبة، فحينئٍذ نقول: ه مسجد، مث خص من
يف املعتمد من املذهب: أن من شرط املتيمم عليه أن يكون ترابًا من باب مفهوم اللقب، ويقوي مفهوم 

؛ أي أتطهر هبا. إذ «ُجِعَلت ِلَي اأْلَْرُض َمْسِجًدا، َوُتربتُ ًها َطُهورًا»اللقب هنا أنه جاء بعد لفٍظ عام 
لو كانت جيوز التطهر بكل أجزاء األرض لقال: جلعلت ِل األرض مسجًدا وطهورًا. وإن كان ورد بعض 

 األلفاظ هكذا، لكن اللفظ الثاين هو الذي حنتج به.
وهذا الذي ذكره أبو الربكات جزم به ونفاه عما عداه؛ يعين قال: إذا مل يكن قبلها عموم، فال يكون 

 .جةمفهومه ح
 اإلبل بقال ابتداًء هكذا: عليكم  -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-: لو أن النيب ومثَّل لما يقابله قال

زكاة، فاإلبل لقب وهو جامد غري مشتق، فال نقول: إنه ينفي الزكاة عن غري اإلبل، لكن لو قيل: هل 
مفهوم لقب؛ ألنه جاء بعد هنا  ميف اإلبل، نقول: نعم، هلا مفهو اة؟ قال: عليكم كلنا يف السائمة ز 

 عموم.
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م الكالم الذي ذكره أبو الربكات ذكر الشيخ تقي الدين حفيده أن هذا يف احلقيقة هو مقوي ملفهو 
له، وطريقة الشيخ تقي  دون ما عداه، بل هو مقوي اللقب، وليس هو الذي يقبل فيه مفهوم اللقب

َد اللقب بعد سابقٍة فيها عموم، فهو مقوي  نه إذان مفهوم اللقب حجة، وكأنه يقول: إالدين: أ ُوجم
 جٍة عالية.يف در ذا املفهوم، فيجعله هل

)واختار أبو البركات وغيره أنه مر على كالم املصنف، قال: نس مسألةفقط عندي هنا فائدة أو 
ٍة )بعد سابق؛ أي إن كان اللقب الذي ورد بعد نصٍّ عام )إن كان(يعين أن مفهوم اللقب ُحجَّة  حجة(

 .ما تقتضي التعميم(
وهذه السابقة  )بعد سابقٍة ما(مضبوطة هبذا الشكل  )بعد سابقٍة ما(هكذا وردت يف بعض النسخ 

كون صفة السؤال ي، وقد -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-املتقدمة قد تكون داللة حال، وقد تكون لفظ النيب 
 الذي ُسئمل عنه.

 ه السابقة تقتضي التعميم. هكذا وردت.ي أن هذ؛ أ)تقتضي التعميم(وقوله: 
)بعد ُضبمَطت هكذا بكسرة واحدة  )إن كان بعد سابقِة ما يقتضي التعميم(ورد يف نسخة أخرى 

 واملعىن فيهما متقارب. )يقتضي(أصبحت  )تقتضي(بدل  سابقِة ما يقتضي(
 ".وفي المشتق الالزم كالطعام، هل هو من الصفة أو اللقب؟ قوالن"✍

االسم إذا كان مشتقًّا من صفة، وهذا معىن قوله: هو يعين أن اللقب و  ي المشتق الالزم()وفقوله: 
؛ ألن كلمة الطعام مشتقة من الط عم خبالف اإلبل ليست مشتقة من شيء )المشتق الالزم كالطعام(

 فهي اسٌم جامد.
هوم معترب، لكن هو مف )هل هو من الصفة أو اللقب؟ قوالن(؛ ألنه مشتقٌّ الزم، )كالطعام(قال: 

هل هذا املفهوم مفهوم لقٍب، أم مفهوم صفٍة؟ ويرتتب عليه من حيث القوة، فإن مفهوم اللقب أقوى 
 من مفهوم الصفة يف كثري من األحيان.
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القول األول: قيل: إنه مفهوم اللقب. وهذا القول قال به الزركشي من املتأخرين صاحب شرح 
بن قدامة، والقوالن الذي أوردمها املصنف أطلقهما هو ااملوفق  اخلمَرقي، وممن قال: إنه مفهوم لقب.

 ابن مفلح، وأطلقه قبل ابن مفلح صاحب ]املسودة[ أبو الربكات يف ]املسودة[. هاملصنف وقد أطلقها قبل
ال يصلح للمسكوت عنه، فله  إذا ُخصَّ نوع  بالذكر بحكم مدٍح أو ذمٍّ أو غيره مماو "✍
 مفهوم".

، وهذا يعين حسب البحث هذه من أنواع يع ين مفهوم اللقب أو االسم، وبعضهم جيعله نوًعا مستقالًّ
 القاصر مل أجده إال عند احلنابلة. هذا النوع.

 هذه المسألة ما معناها؟
يعين أنه إذا كان هناك نوعان فقط، مث إن الشارع خصَّ أحد هذين النوعني بالذكر دون ما عداه، 

نوعني مفهوم خمالفة؟ مبعىن أنه يُفَهم منه نفي احلكم عن النوع الثاين فهل يكون لتخصيص أحد هذين ال
 أم ال؟ هذا هو املراد، طبًعا نوعني فأكثر. 

أنه إذا ُخص أحد النوعني بالذكر  :الفقهاء يقولون، ونص على ذلك جماعة من أصولي الحنابلة
َدت أمور منها:  فإنه يكون له مفهوم إذا ُوجم

مفهوم اللقب املتقدم، وفيه اخلالف املتقدم سواًء كان مشتقًّا من امسًا، فيكون  كان ذاك املذكور  إذا -
 أو غري مشتق.

 وإما أن يكون ذلك النوع متضمنًّا ملدٍح أو ذم، وهذا الذي سيذكره املصنف بعد قليل. -
 ومنها أيًضا ما سيذكرها بعد ذلك أن يكون احلال تقتضي العموم، ومع ذلك خصَّ أحد النوعني، -

 فإنه أيًضا يقتضي العموم كما سيأيت إن شاء اهلل يف املسألة اليت بعدها.
حبكم يعين مها نوعان فأكثر فُخصَّ أحدمها بالذكر  )وإذا ُخصَّ نوع  بالذكِر بحكٍم(يقول املصنف: 

 .الثاين أو األنواع الباقية نوعوُسكمَت عن ال
ُخصَّ به أحد النوعني كان متضمنًّا ملدٍح يعين أن احلكم الذي  )بحكم مدٍح أو ذمٍّ، أو غيرهما(

 أو ذم، أع طمي حكًما وتضمن مدًحا أو ذمًّا، عبارة املصنف حتتاج إىل توضيح.
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وكان ذلك احلكم متضمنًّا ملدٍح أو ذم، أو  ؛ أي ُخصَّ حُبكٍم،)بحكٍم مدٍح أو ذم(إذن قوله: 
  غريمها، أو غري ذلك مما فيه معناه مما ال يصلح للمسكوت عنه.

 فيكون حينئٍذ له مفهوم. )فله مفهوم(قال: 
ممن نصَّ على هذا النوع من املفاهيم ابن عقيل، وأبو الربكات يف املسودة، وجزم به أيًضا املرداوي 

 من املتأخرين.
 :قال، ([15]المطففين:﴿َكالَّ ِإن َُّهْم َعْن رَبِِّهْم يَ ْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن﴾كقوله تعالى: ): قال: مثال ذلك

 .(بذَّ عَ ب من ال ي ُ حجَ فال يُ  فالحجاب عذاب  )
 ([15]المطففين:﴿َكالَّ ِإن َُّهْم َعْن رَبِِّهْم يَ ْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن﴾ -َعزَّ َوَجل-)قول اهلل فهذه اآلية وهي 

 -َعزَّ َوَجلَّ -يدل على أن احلجاب عذاب، ولو كان اجلميع الناس يوم القيامة حمجوبني عن رؤية اهلل 
رؤيا التنعم. وهذا معىن  -َجلَّ َوَعاَل -بُوا بذلك، فهذه اآلية ُيسَتدل هبا على أن املؤمنني يرون رهبم لُعذِّ 

()قوله:  ُبوا، مث إن احلجب ُخصَّ بوصف ذمٍّ وهو العذاب، وهذا  فالحجاب عذاب  فاحلكم أهنم ُحجم
، فال ُيْحَجب من ال يُعذَّب()معىن قوله:  جة واملفهوم، املفهوم أنه ال هذه هي النتي فالحجاب عذاب 

 حُيَجب من ال يُعذَّب. 
 أي من علماء األمة على ذلك. (وبذلك استدل إمامنا وغيره)يقول املصنف: 

نص اإلمام أمحد نقله اآلُجري يف كتاب ]الشريعة[ فقد نقل عن الفضل بن زياد أن أمحد بلغه أن 
﴿َكالَّ ِإن َُّهْم َعْن رَبِِّهْم : -َعزَّ َوَجل-قول اهلل  رجاًل يقول: أن اهلل ال يُرى يف اآلخرة، فغضب، مث ذكر

قال: }وهذا دليٌل على أن املؤمنني يرون اهلل تعاىل{ يعين أمحد صرَّح  [15:املطففني]يَ ْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن﴾
 باالستدالل هبذا احلديث من هذا الفهم.
 احلالة الثانية: إذا ُخصَّ أحد النوعني.

 ".ال أو اللفظ عموم الحكم لو َعمَّ، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوموإذا اقتضى الح"✍
؛ أي إذا ُخصَّ نوع  بالذِّكر(و )هذه معطوفة على اجلملة السابقة، واجلملة السابقة هي  )و(قوله: 

-َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-أي الكالم يف عهد النيب  ؛)الحال( )واقتضى الحال( وإذا ُخصَّ نوٌع بالذكر
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؛ )فتخصيص بعٍض(يعين لو ُعمَّ ذلك األمر،  )أو اللفظ عموم الحكم لو ُعمَّ(أو عموم الكالم ، 
 ؛ أي فيكون له مفهوم.)بالذكر له مفهوم(أي بعض األنواع 

يعين لو أن شيًئا له أنواع، ويكون احلال عند التلفظ أو اللفظ يوجب عموم احلكم  معىن هذا الكالم
ع، لو كان احلكم عامًّا، فحينئٍذ ختصيص بعض أنواعه يدل على قصد هذا املذكور يف اللفظ على اجلمي

 .)كقوله(التخصيص، فيكون له مفهوم. مثَّل له قال: 
﴿أََلْم تَ َر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه﴾ ، وقوله: [70]اإلسراء:﴿َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر﴾كقوله تعالى:   "✍

 ".ذكره بعض أصحابنا وغيرهم  [،18]الحج:ِس﴾﴿وََكِثير  ِمَن النَّاإلى قوله: 
: هل تفضيل المسألة المشهورةهذا ينبني على جدًّا، فإن التفضيل على الكثير فهذا واضح 

 صالح البشر يُقدَّمون على المالئكة أم ال؟
ملا  -َعزَّ َوَجل-فإن بعًضا من أهل العلم يقول: ليس كل صاحل البشر أفضل من املالئكة؛ ألن اهلل 

فدلَّ على أن هناك أشخاًصا ليس بنو  [70:اإلسراء]﴿َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر﴾كر تفضيل بين آدم قال: ذ 
، واحلقيقة {إن املالئكة أفضل من صاحل البشر}قال: اإلمام ا الذي استدل به آدم أفضل منهم. وهذ

لى املالئكة وال العكس، فأما احل اآلدميني عاآلدميني أو ص أن هذه اآلية ال تدل ال على إثبات تفضيل
: قال:  -َعزَّ َوَجل-كوهنا ال تدل على ذلك وهو إثبات أن صاحل البشر أفضل من املالئكة، فإن اهلل 

ومل يقل: على مجيع من خلقنا لكي يدخل فيه املالئكة، ، [70:اإلسراء]﴿َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر﴾
آدم، أو من صاحل بين آدم، وال تدل على فضل املالئكة؛  دلَّ على أن هناك أناًسا هم أفضل من بينف

ألن املنطوق هنا وهو التفضيل على الكثري مفهومها أن من ليس مبُفضَّل ال يلزم أن يكون أفضل، فقد 
 .فهذه اآلية ليس فيها حجة مطلًقا يكون مساويًا، فاملفهوم يقتضي املساواة، وقد يقتضي التفضيل.

 :التفضيل بين صالح البشر وبين المالئكةولذلك الصواب في مسألة 
، ولكن ننظر من كل وجه، من بعض األوجه قد يكون صاحل -َعزَّ َوَجل-علمها عند اهلل  أن نقول:

البشر أفضل، ومن بعض األوجه يكون املالئكة أفضل، فباعتبار أهنم مربؤون من الذنوب، وال تقع 
من حيث كمال  أفضل من هذا اجلانب فهم [6]التحرمي:﴾مْ ْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرهُ ﴿ال ي َ و منهم ذنوب
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االمتثال، ومن جانب آخر قضية الصرب واالبتالء، وقضية االمتحان باملعاصي قد يكون اآلدميون أفضل 
 من هذا اجلانب.

مثل المسألة المشهور جدًّا: هل األفضل الغني يكون فيه جمازفة، أحيانًا قد  ولذلك احلكم املطلق
 م الفقير الصابر؟الشاكر، أ

أحد  جانب، قد يكون بعض الناس يف ال هذا وال ذاك، وإمنا هذا أفضل من جانب، وهذا أفضل من
 أبلغ.اجلانبني 

 ".له دليل كدليل الخطاب، ذكره أصحابنا -ماَل ه السَّ يْ لَ عَ -فعله و "✍
َصلَّى اهلل -ل النيب معىن هذا الكالم أن فع له دليل كدليل الخطاب( -َعَلْيه السَّاَلم-فعله )قوله: 

 ُيستفاد منه املفهوم بنوعيه: مفهوم املوافقة، ومفهوم املخالفة. -َعَلي هم َوَسلَّم
 :صاقًا يف قبلة املسجد حينما أزال بُ  -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-أن النيب  مثال مفهوم الموافقة

النجاسات، والبصاق ليس جنًسا، فإزالته من باب فمن موافقته إزالة  -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-بإصبعه 
عن  -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-لنيب نهي امفهوم املوافقة، فدل ذلك على لزومه وفضله، وبعضهم استدل ب

البول يف قبلة املصلي، فال أيًضا عن  -َعَلي هم الصَّاَلة َوالسَّاَلم-البصاق يف القبلة فمفهوم املوافقة هنيه 
 ذلك اجلهة. هذا مفهوم املوافقة.ليبول 
 َصلَّى اهلل َعَلي هم -فعل النيب  اإذ إذا هنى، ينهو الذي ذكره املصنف هنا يع مفهوم المخالفة
شيًئا فمفهومه ما يكون عكس ذلك. وهذا قد نصَّ عليه أمحد، فقد ذكر أبو حممد التميمي:  -َوَسلَّم

فعاًل، ودل الدليل على أنه غري خاصٍّ به،  - َعَلي هم َوَسلَّمَصلَّى اهلل-أن أمحد كان يقول: إذا فعل النيب 
﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه : -َعزَّ َوَجل-وخرج خمرج البيان منه فهو على الوجوب. ويقرأ قول اهلل 

« َما رَأَيْ ُتُموِني ُأَصلِّيَصلُّوا كَ »: -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-وقول النيب  [،21]األحزاب:ُأْسَوة  َحَسَنة ﴾
 .واألمثلة يعين أطال ابن عقيل يف ذكر أمثلة كثرية جدًّا

 :لكن من أمثلتها في مفهوم المخالفة
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شرح المختصر في أصول  34

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

  َصلَّى اهلل -القصة اليت ذكرناها يف الدرس املاضي أو الذي قبله يف األسئلة فيما جاء أن النيب
فصالهتا على قربها إىل شهر مفهوم املخالفة أن ما زاد  إىل شهر،أم سعٍد  صلى على قرب -َعَلي هم َوَسلَّم

 عن الشهر ال نأخذ به.
  عندما مكث يف مكة أربعة أياٍم؛ أي  -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-يف قضية أن النيب مثله أيًضا

خص عشرين صالًة جيمع ويقصر. فمفهوم املخالفة أن ما زاد عن األربعة أيام فإنه يكون مقيًما ال يرت 
 له برخص الصفة. وهكذا من األمثلة الكثرية.

طبًعا بعضهم يرى أن هذه الداللة ضعيفة، ولكن مع ضعفها قد ال يوجد دليل غريها، فنصري إليها 
مع ضعف هذه الداللة. نعم، هي ضعيفة ال شك كما صرح به بعض األصوليني، ومنهم اجلراعي 

 فيصار الدليل ضعيف حينذاك. دليل،وغريه، لكن هذه مع ضعفها إال أنه إذا فُقمد ال
 ".مسألة"✍

غ متعددة شرع املصنف اآلن يف املسألة تقريًبا األخرية وهي مسألة مفهوم احلصر، واحلصر له صي
 .جدًّا يوردها األصوليون

 سيورد المصنف تقريًبا صيغتين:
  إنما()أوىل الصيغتني: دخول ]ما[ الكافة على إنَّ، وتكون. 
 املصنف بعد قليل إن شاء اهلل،  اة وهي صيغة حصر املبتدأ يف اخلرب، وسيوردهوالصيغة الثاني

 وسنتكلم عن هذا.
 هناك صيغ أخرى:

  :فإنه  ال إله إال اهلل()من أشهرها االستثناء من النفي، فيأيت نفٌي مث ُيستثىن منه، وأشهر مثال
 استثناءٌ من نفي، وهذه أيًضا من صيغ احلصر القوية.

 رابعة: تقد م املعمول على العامل، وأشهر أمثلتها اليت حيفظها اجلميع دائًما يؤتى هبا الصيغة ال
هو املعمول ملا ُقدِّم على العاممل دل على صيغ  ﴾ِإيَّاكَ ﴿ ف، [5]الفاحتة:﴿ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن﴾

 احلصر.
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35 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

اخلرب بضمري الفصل، وغري ذلك من : الفصل بني املبتدأ و هناك أيًضا صيغ أخرى يوردونها مثل
 األمور.

 فيقول: )إنَّ(الكافة على  )ما(بدأ أواًل بالصيغة األول وهي دخول 
 ".الحصَر نطًقاتفيد  (إنما)"✍

 (ما الكافة)، (ما الكافة)تسمى  )ما(و )إنَّ(ين أمكونة من جز  )إنما(تفيد احلصر(  ))إنما(قوله: 
ا يكون امسها مرفوًعا، لكنها غريت عملها، فإهنا تفيد احلصر؛ هذه تكف عملها، فال تنصب امسًا، وإمن

وهذا عليه أغلب اللغويني، وكثري من األصوليني، وقد نص أمحد  )تفيد الحصر(ولذلك يقول املصنف: 
 هي ﴿ِإنََّما﴾} فقال:[ 60]التوبة:﴿ِإنََّما الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء﴾: -َعزَّ َوَجل-عليها، فقد ذكر قول اهلل 

هي ملن مساهم اهلل تعاىل فقط{ وهذا الذي جزم به أغلب أصحاب أمحد،  ﴿ِإنََّما﴾هلم فقط، أو قال: 
كما سيأيت املصنف، ولكنهم اختلفوا هل هي من باب النطق، أم هي من باب الفهم؟ وستأيت إن شاء 

 اهلل.
 "نطًقا".✍

ليست  )إنما(ب املفهوم، فيكون معىن كوهنا نطًقا؛ أي باعتبار ذات الداللة، وليست من با )نطًقا(
من مفهوم احلصر، بل إنَّ ذات اللفظ دل على ثبوت احلكم للمنطوق، ونفيه عن غريه. هذا معىن 

: هو ثبوت احلكم للمنطوق، ونفيه عن غري املنطوق، فبعض صيغ احلصر إذن معنى الحصراحلصر، 
 من باب املفهوم. ، وبعضها قيل:)نطًقا(قيل: إهنا داللة لغوية. وهذا معىن قوله: 

 ".عيل وغيرهماعند أبي الخطاب والمقدسي والفخر إسم"✍
)والفخر هو أبو حممد بن قدامة،  )والمقدسي(معروف صاحب ]التمهيد[،  )أبو الخطاب(

 ، وكثرٌي من أصحاب أمحد قالوا بذلك.ابن مينِّ وكذلك أيًضا  إسماعيل(
 ".وعند ابن عقيل والحلواني، فهًما"✍
 يعين أهنا من باب املفهوم، وليست من باب النطق. ن عقيل والحلواني أنها فهًما(وعند اب)قال: 

 .لإلثبات، والنفي مأخوٌذ ممن قمَبل الدليل ال الصيغة{ (إمنا)يقول ابن عقيل: }
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شرح المختصر في أصول  36

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 فقوله: }ِمن ِقَبل الدليل(؛ أي دليل أيش؟ 
يسكتون، فقوله: }مأخوٌذ دليل اخلطاب. قلت لكم: يسمون دليل اخلطاب أحيانًا يقولون: الدليل و 

من قمَبل الدليل{؛ أي من دليل اخلطاب، فتكون من باب املفاهيم؛ ولذلك ركزت معكم قلت لكم: 
 إذا قالوا: الدليل، فيقصدون به دليل اخلطاب الذي هو املفهوم.

 طبًعا لم يذكر المصنف قول القاضي لماذا؟ 
قال: }وهو قوٌل حمتمل{، هنا نطًقا هو احتمال، ألن القاضي له قوالن يف املسألة، فقال عن القول بأ

 موضوعني يف ]العدة[ بأهنا على القول الثاين وهو أهنا فهًما. منوصرَّح 
 "وعند ابن عقيل والحلواني فهًما".✍
 ذكرنا ابن عقيل. )وعند ابن عقيل(قال: 

 ل.من باب الفهم شرحتها قبل قلي (فهًما)شرحنا وعرفت،  )فهًما(كذلك   )والحلواني(
 لكن هنا في مسألة نبَّه عليها الشيخ تقي الدين: ما الذي ينبني على كونها فهًما أو نطًقا؟ 

من طريق املفهوم، وليست  اأنه ينبين على التفريق بينهما أن من قال: إهن}ذكر الشيخ تقي الدين: 
 )إنما( فهوم احلصر باملفهوم، فيقول: هو أقوى املفاهيم م بمن باب املنطوق، فإنه جيعله يف أعلى مرات

 وحنوها.
  ،من رأى أنه من باب املفهوم وجيعله أعلى من مفهوم الغاية الذي هو أعلى من مفهوم الشرط

 الذي هو أعلى من مفهوم الصفة. هذا األمر األول.
 ومن قال: إهنا نطًقا. فيقول: ال، بل داللة اللغة دلت عليه. 

ف شاذًّا، فهوم، أو قال: إنه منطوق، فيجعلون اخلالإن من قال: إنه م وبناًء على ذلك فيقول:
 جيعل اخلالف أقوى عنده. (منطوق) قول:ولكن ال شك أن الذي ي

 اخلالف سيأيت بعد قليل، وهو عند أكثر.
 ."وعند أكثر الحنفية وغيرهم: ال تفيد الحصر بل تؤكد اإلثباتَ "✍
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شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

لك من أصحاب أمحد، طبًعا نقل ابن ممن وافق احلنفية يف ذ وعند أكثر الحنفية وغيرهم()قوله: 
 مفلح قال: }وقاهلا بعض أصحابنا{ وسكت، ومل يبنيِّ من هو ذلك الذي قاله.

، ويف كتابه اآلخر التعيني[ [األصوِل] واملراد مبن قال هذا القول هو الطويف، فإن الطويف يف خمتصره
سأذكر معىن تأكيد اإلثبات بعد  {د اإلثباتوليس حُبجة، وإمنا يؤكِّ  قال: }إن احلصر ليس له مفهوم،

قليل، ولكن الطويف ملا شرح خمتصره تراجع عن هذا القول، وتبنيَّ له بعد ذلك أن الصواب أن احلصر 
 حلكم عن غري املذكور.اله مفهوم، وأنه يدل على نفي 

اًما معىن ذلك أهنا ال تدل على احلصر؛ يعين النفي مثلما قلنا مت بل تؤكد اإلثبات()قول املصنف: 
وقلنا: أن احلنفية خالفوا هناك  مل ليس إثباتًا؟ مي هل هو إثبات أتذكرون يف مسألة االستثناء من النف

 املسألة نفسها هنا، فأصوهلم هناك، ومعىن كالمهم هناك هو نفسه هنا.
 :ينبني على ذلك عدد من المسائل

  فية: }إنه ليس للحصر{ وبناًء على ذلك قال احلن« ِإنََّما اأْلَْعَماُل بِالن ِّيَّات»ملا جاء حديث
، ولذلك فإهنم يصححون كثريًا من األعمال، ولو مل يَرمد النص بعدم اشرتاط النية فيه وإن مل تك فيه نية

؛ ألنه يقولون: يقولون: }إن الوضوء يصح بال نية{ وهو أشهر األمثلة عندهم مع عدم ورود الدليل
ل على اشرتاط النية، فليس من باب احلصر، هو يثبت النية؛ ال يدواحلديث وجود النية، األصل عدم 

 ولذلك يقولون: اإلثابة تكون بالنية.
 َها َوَما : -َعزَّ َوَجلَّ -: قول اهلل من األمثلة كذلك ﴿ُقْل ِإنََّما َحرََّم رَبَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ

 ُتْشرُِكوا بِاللَِّه َما َلْم يُ نَ زِّْل ِبِه ُسْلطَانًا َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما ال َبَطَن َواإِلْثَم َواْلبَ ْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَأنْ 
﴿ُقْل ِإنََّما َحرََّم رَبَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر  هذه اآلية استدل هبا احلنفية فقالوا: [33]األعراف:تَ ْعَلُموَن﴾

َها َوَما َبَطَن﴾  .واحلقيقة أن احملرمات أكثر أربعًة،ال ومل يذكر إ[ 33]األعراف:ِمن ْ

﴿ُقْل ِإنََّما َحرََّم  :-َعزَّ َوَجل-ال، بل إهنا على احلصر، وهي على وجهها، ولكن قول اهلل  فنقول:
هذه يسموهنا أشد احملرمات، فهذه احملرمات األربع ال جتوز حباٍل حىت يف الضرورة،  [33]األعراف:رَبَِّي﴾

 ع اليت يقولون: ال جتوز حبال.فهذه أشد احملرمات األرب
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

دون موضع، وهذا نص عليه السلف مجاعة من التابعني، وتكلم  غريها من احملرمات جتوز يف موضعٍ 
 عنه أهل العلم يف التفسري ملا تكلموا عن هذه اآلية.

 ِإنََّما الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء : -َعزَّ َوَجل-قول اهلل  :أيًضا من االستدالل بالحصر﴿
نصَّ أمحد على أهنا تدل على احلصر، قال عبد اهلل بن أمحد: }أملى عليَّا [ 60]التوبة:اْلَمَساِكيِن﴾وَ 

 أي من الزكاة{.–أيب ملا قرأ اآلية مث قال: هي هلم، وال يُعطى غريهم 
  هذا احلديث أشكل « ِإنََّما الرِّبَا ِفي النَِّسيَئة»أيًضا حديث أشكل هل هو يفيد احلصر أم ال

 ليهم على قاعدهتم، فكيف يقال: إمنا الربا يف النسيئة؟ ع
فبعضهم يقول: إن هذا يدل على أن ربا الفضل جائز، وقد انعقد اإلمجاع على أن ربا الفضل ليس 

 جائزًا، وإمنا هو حمرم، أجاب اجلمهور بإجابات ضعيفة وإجابات قوية.
الرِّبَا »منا من قول الراوي، واحلديث : إنه اللفظ ليس فيه إمنا، وإمن اإلجابات الضعيفة قالوا

 قيل ذلك، فهي من باب الرواية باملعىن.« النَِّسيَئة
 وقيل: إن هذا احلديث منسوخ بتحرمي الفضل.

 .كما سيأتينا إن شاء اهلل يف الدرس القادمالنسخ.   بابتضييق  أصاًل  والقاعدة عندنا
أصحابه، وقد  -لَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّمصَ -: أن احلديث حمكم، وأعلم الناس بلفظ النيب والصواب

 نطقوا به، نطق به أسامة، ونطق به ابن عباس. 
فنقول: احلديث حُمَكم، فالربا احملرم يف كل حال هو ربا النسيئة الذي هو ربا  وبناًء على ذلك

 اجلاهلية، وربا الفضل إمنا هو حمرَّم حترمي وسائل؛ ولذلك جيوز الفضل أحيانًا.
ولذلك من شرط العرايا أن جُتزَّ بعد خرسها،  ؟، لكن ليس نسأملاذا أجيز مع أنه ربا فضلالعرايا 

 نَ يْ ة ب َ يَّ لِ اهِ جَ الْ رِبَا »أخطر ربا، كيال جيمع فيه النسأ، فربا النسأ هذا ربا اجلاهلية ؛ لوبعد التبايع مباشرة
. فتكون -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-كما قال النيب « يَأاَل ِإنَّ رِبَا الْجاِهِليَّة َمْوُضوع َتْحَت َقَدمِ »، «يمَ دَ قَ 
َها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َواْلبَ ْغَي مثل اآلية « ةيئَ سِ ا النَّ بَ ا الرِّ مَ نَّ إِ » ﴿ُقْل ِإنََّما َحرََّم رَبَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ

 .[33]األعراف:زِّْل ِبِه ُسْلطَانًا َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما ال تَ ْعَلُموَن﴾ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَأْن ُتْشرُِكوا بِاللَِّه َما َلْم يُ ن َ 
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39 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

احملرمات العظيمة األربع مثلها متاًما، من جهة أهنا اليت ال جيوز حبال، فالربا النسيئة ال جيوز حبال، 
الدين يف تفسري آيات خبالف ربا الفضل فإنه جيوز أحيانًا، وهذه من أجود من تكلم عنها الشيخ تقي 

 أشكلت على كثرٍي من الناس. واألصل عندنا إعمال األحاديث.
 به، أو خالص ننتقل.رية جدًّا يعين آخر حديث خنتم األحاديث أمثلة كث

 ".تفيد الحصر كالمكسورةبالفتح  (أَنما)أن والصحيح "✍
تفيد )أي بفتح اهلمز  فيد(؛ت أن )أَنََّما()؛ أي عند األصوليني واللغويني كذلك والصحيح()قوله: 

 .الحصر كالمكسورِة(
﴿ُقْل ِإنََّما يُوَحى ِإَليَّ أَنََّما ِإَلُهُكْم ِإلَه  : -َعزَّ َوَجلَّ -ه يف آية واحدة هي قول ِإنَّما()و أَنَّما()جاءت 

أن ندلسي: فذكر الزخمشري يف تفسريه وأقره كثرٌي من اللغويني خالفًا أليب حيان األ [108]األنبياء:َواِحد ﴾
إمنا فرٌع عنها، وقد رجح ابن هشام اللغوي صاحب ]مغين اللبيب[ وغريه كالم احد، و و  )أَنَّما وِإنََّما(

 الزخمشري، وضعَّف قول أيب حيان يف املسألة.
 إشارة لكالم أيب حيان. )الصحيح(فقوله: 

 ".وال قرينَة عهٍد، يفيد الحصر« ميلِ سْ ها التَّ ليلِ حْ تَ ير وَ بِ كْ ا التَّ هَ يمُ رِ حْ تَ »سألة: مثل قوله: م"✍
 .هذه املسألة أيًضا من صيغ احلصر

: هو احلصر املبتدأ يف اخلرب، وذلك إذا كان املبتدأ عامًّا، وكان عمومه معنا أن من صيغ الحصر رَّ مَ 
للعهد، أو لكونه معرَّفًا  )ال(للجنس، دون  )ال(اليت تفيد االستغراق، وهي  )ال( لكونه معرَّفًا ب

 .ضافةباإل
 يكون لهذه الصورة من الحصر صيغتان: -انتبهوا معي–وبناًء على ذلك 

: أن يكون املبتدأ مفرًدا معرَّفًا باإلضافة وقد تقدم على خربه، مثل أن تقول يف اللغة الصيغة األولى
هذا  (صديقي زيدٌ )ه ا. فإنك حتصر صداقتك بزيٍد دون ما عد(صديقي زيدٌ )العامية بيننا أن تقول: 

 حلصر، وسيورد املصنف بعد قليل املثال أو األمثلة.ا
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شرح المختصر في أصول  40

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

اليت تكون  )ال(اليت تفيد االستغراق دون  )ال( أن يكون املبتدأ مفرًدا معرَّفًا ب الصيغة الثاني:
 للجنس.
 . فقالوا: هذه من صيغ احلصر.(الصديق زيدٌ ): أن يقول: في الكالم المعتاد همثال

 .)مثل قوله(قال: 
 ".نطًقا"✍

َتْحرِيُمَها التَّْكِبير َوَتْحِليلها » -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-؛ أي مثل قول النيب مثل قوله()قال: 
هذه من صيغ احلصر، فال حترمي إال بالتكبري، كأنه قال: ال حترمي إال بالتكبري، أو قال: إمنا «( التَّْسِليم

يعين  تفيد الحصر() ، معىن(تفيد الحصر) يم، فحترمي الصالة بالتكبري، أو كأنه قال: إمنا حتليلها بالتسل
 أهنا تفيد إثبات احلكم للمذكور، ونفيه عما عداها.

: ال يكون الدخول يف الصالة بغري التكبري خالفًا أليب حنيفة، حينما قال وبناًء على ذلك فنقول
لفظ  لت بأيدخ لوالتكبري{ فأبو حنيفة يرى أنك  أبو حنيفة: }إنه ميكن الدخول يف الصالة بغري

غري التكبري }اهلل العظيم، اهلل اجلليل{ فإنه تنعقد الصالة، نقول: احلديث يدل على نفيه نطًقا. كما 
 بعد قليل. نطقالسيأيت عندما نتكلم عن 

نقول: ال خروج من الصالة إال بالتسليم، فال بد من التسليم، وأما  «(َوَتْحِليلها التَّْسِليم») وكذلك
مطلًقا{ نقول: يرد عليه سنة صالة مبجرد النية، وأن التسليم إنه ينقضي من القول أيب حنيفة: }

 .ال خروج من الصالة إال بالتسليم يدل على أنه «(َوَتْحِليلها التَّْسِليم»)ن قوله: احلديث، فإ
عندما يقولون: مسائل املشنعات، وقد ذكر الغزاِل  وتعرفون القصة المشهورة أو المثال المشهور

لبس جلد كذا، وفعل كذا،  إذا}احلنفية يف الصالة، وقال: املسائل املشنعة على ]املنخول[  يف آخر
؛ ألن احلنفية يرون أن {ويف آخرها وأحدث قبل سالمه صحَّت صالته: }، قالونقر الصالة{ ،وتطهر

. واحلديث السالم ليس بواجب، وأن الصالة تنقضي بفعل أركاهنا القولية والفعلية، وأن السالم ليس منها
 داللة املنطوق واملفهوم منه يدل على ذلك.
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41 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

عهدية، أو قرينة عامة  )ال(؛ أي وليست )وال قرينة عهد(معىن قوله:  (وال قرينَة عهدٍ )إذن قول: 
أي أن املبتدأ ال يكون متصًفا بذلك ؛ (تفيد الحصر)، ومعىن كوهنا تفيد احلصر اتدل على العهد، فإهن

 ما عداه. هذا معىن احلصر فيها. إال بوجود ذلك اخلرب دون
 والعامي هذا القول األول أنه الداللة اللغوية دلت على اللفظ، فيستوي العاملم  )نطًقا(قوله:  )نطًقا(

 فيها.
أي صرح بذلك القاضي يف التعليق، التعليق هو كتاب  ؛(على كالم القاضي في التعليق)قال: 

هذا الكالم يف  ليقة أيب على[، وقد قال القاضي أبو يعلى]التعليقة[، كتاب ]التعليقة[ هو كتاب ]التع
ق ُعقمل منه الذي يتحلل به من لم ط  أكثر من موضع منها؛ أي من كتابه ذلك منها قال: }السالم إذا أُ 

وهو الذي يقع به التحلل املعهود فُعقمل منه السالم « يملِ سْ ا التَّ يلهَ لَ حْ تَ »الصالة، أال ترى أنه قال: 
 منها(.

يعين به ابن قدامة، ونص عليه يف  (واختاره المقدسي)على كالم القاضي في التعليق،  قال:
احملققني أبو اخلطاب، والشيخ  ومن هؤالء (والمحققون) ،يف ]املسودة[ (وأبو البركات) ،]الروضة[

 تقي الدين، واملرداوي، وكثرٌي من احملققني.
القول يست من باب داللة املنطوق، وهذا ، ولأي أهنا من باب داللة املفهوم (وقيل: فهًما)قال: 

 قال به الغزاِل، وبعض الفقهاء، ولكن أغلب احلنابلة على األول.
طبًعا أبو بكر الباقالين أحيانًا يسمونه ابن الباقالين،  (وعند ابن الباقالني وأكثر الحنفية)قال: 

 ول بل هو واحد.وأحيانًا يسمونه الباقالين، موجود هكذا وهكذا وليس هو ابًنا لأل
 .ا، وهذا غري صحيحيعين أهنا مطلًقا ال أثر هل (ال تفيد الحصر)قال: 

 :ألمثلة كثيرة جدًّا، منهاا
 ملثال املتقدم الذي أورده املصنفا. 
 فإن بعض احلنفية «امَ نَّ إِ »بدون لفظة « ةيَّ الن ِّ ال بِ مَ عْ اأْلَ »املثال الذي ورد قبل ذلك وهو  ومنها ،

 ت من صيغ احلصر، وليس ذلك كذلك، بل إهنا تفيد احلصر، وتقدم احلديث عنها.يقول: هذه ليس
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شرح المختصر في أصول  42

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

  :مفرد ُعرِّف « ْفَعةالشُّ »، «الشُّْفَعة ِفيَما َلْم يُ ْقَسم: »-َصلَّى اهللُ َعَلي هم َوَسلَّم-قول النيب منها
ين كالبيوت كاجلدر فحينئٍذ ال يوجد الشفعة إال فيما مل يُقسم، فكل ما ميكن قسمه كاجلدر يع ال() ب

؛ { ال يثبت باجلوارنه ال شفعة يف اجلوار}إشفعة فيها؛ ولذلك قال فقهاؤنا:  وغريها، فإنه حينئٍذ ال
 يعين اجلار مع جاره ال شفعة له، وهذا هو ظاهر احلديث كما ذكرت لكم، بل نطًقا كما قالوا.

أن اجلار هنا مبعىن الذي يكون حلديث بيوجهون هذا افالفقهاء « اْلَجاُر َأَحق ِبَسَقِبهِ »وأما حديث 
وذلك أن  (بيىن فإنك طالقة أجارتنا) طًا غري مقسوًما به، ويستدلون بقول األعشى عن زوجته:تلخم

 الرجل خيتلط بزوجه، فيكونان كالشيء الواحد.
 ِني ظُْلم ُيِحل َمْطُل اْلغَ »: -َصلَّى اهلُل َعَلي هم َوَسلَّم-قول النيب  أيًضا أمثلة كثيرة جدًّا، منها

َمْطُل »، وإمنا باإلضافة )ال(ب هذا ليس من باب التعريف « َمْطُل اْلَغِني»، فقوله: «ُعُقوبَ َتُه َوِعْرَضه
فلو أن شخًصا كان فقريًا ال  وهذا يدلنا على أن مطل غري الغين وهو الفقري ليس بظلم، «اْلَغِني ظُْلم  

ا مبطله؛ ألن عاجزٌ قضي دينه، فإنه يف هذه احلال ند يسدد ويجي
ً
، لكن احلديث قول: ال يكون ظامل

 عليه نُط ًقا.يدل أيًضا كذلك 
 .األكثر حقيقةً ، وهو يستحق هنينا الدرس املفهوم يف يوٍم واحدأنكون بذلك حبمد اهلل 

ة لكن بشروطها، مع بقاء ذائقٍة ينميها جَّ : أن مجيع أنواع املفاهيم يف اجلملة حُ لكن يعني ملخصه
ه سيجد علم بقراءته يف اللغة، وقراءته يف كالم أهل العلم، وبفهمهم للنصوص الشرعية، فإنطالب ال

هناك تعارض حينئٍذ إجادًة يف تطبيق هذه املفاهيم مع مراعاة النصوص الشرعية األخرى؛ لكيال يكون 
 .بعضمن بعضها النصوص ني نصٍّ آخر، فيكون من باب ضرب ب

 حممد. وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا
 األسئلة

س/ أخونا يقول: ذكرت أنه ستشير إلى ما يترتب على اشتراط أال يكون قد خرج مخرج 
 ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ الغالب،
 :يرتتب على اشرتاط أنه إذا كان القيد قد خرج خمرج الغالب أمران ج/
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شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 :أننا ال نعمل مبفهوم هذا القيد وهو واضح. األمر األول 
 ثاني: وهو أنه إذا لم نعمل بمفهوم هذا القيد فالعام الذي ورد قبل القيد هل  هناك أمر
  حكمه للمسكوت عنه أم ال؟ يثبت

 نقول: فيها قوالن:
: أهنم يقولون: إن مفهوم القيد الدليل مل يدل على إثبات احلكم فيه، وال نفيه عنه، القول األول

ذي عليه أكثر أصحاب أمحد كما قاله املصنف يف فال نعمل باملنطوق، وال نعمل باملفهوم. وهذا ال
 كتاب ]القواعد[.

أخذه أبو الفتح بن مينِّ شيخ الشيخني اجملد ابن تيمية، واملوفق ابن  :وقيل، وهذا القول الثاني
 قدامة، فُنقمل عنه أنه يقول: }يستدل بالعموم{.

 :ةٍ أَ رَ أيَُّما امْ »د: و ديث عند أيب داو ، واحل-َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-ملا قال النيب  مثال ذلك 
 .«ل  اطِ ، بَ ل  اطِ ل ، بَ ا باطِ هَ احُ كَ نِ ا فَ يهَ لِ ن وَ ذْ ر إِ يْ غَ  نْ ت مِ حَ كَ نَ 

 : أن املرأة إذا نكحت بغري اإلذن فالنكاح باطل، فال ينعقد النكاح. هذا منطوقه.منطوقه

لو مل يكن هو املوجب، : أهنا إذا نكحت بإذنه فنكاحها صحيح؛ أي إذا نكحت بإذنه و مفهومه
ال نعمل به ألنه فهذا هو املفهوم، هي نكحت بإذنه، أَذمَن هلا أن تُزوِّج نفسها، فنقول: هذا املفهوم 

 .خرج خمرج الغالب
  هل نستدل بهذا  -ستشكالاالانظر معي، هذا محل –لكن هل نستدل بهذا الحديث

كان ولي َُّها قد أذن أن نكاحها باطل، الحديث على أن المرأة إذا تزوجت بدون إيجاب ولي َِّها ولو  
 هل نستدل به أم ال؟ 

، وتبعه ابن املنجى، فاستدلوا به بناًء على القاعدة  ابن استدل به مجاعة من أصحاب أمحد منه مينِّ
الثانية، وهو أن القيد إذا خرج خمرج الغالب إنه ال يُنظَر ملفهومه، ويكون خمالف القيد على العموم 

املسألة، وهي مثرة مهمة جدًّا، وتظهر يف بعض  هي م العموم السابق. فقط هذهالسابق، فيأخذ حك
 األدلة.
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شرح المختصر في أصول  44

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 س/ يقول: هل من كتاٍب يسترشد به الخطيب لكتابة خطبة الجمعة؟
 .مهم جدًّا وحيتاج إىل حديٍث طويلشوف، خطبة اجلمعة احلديث عنها  ج/

 : لكن من أهم المسائل المتعلقة بخطبة الجمعة
 خطبة اجلمعة أن تعلِّم الناس أحكام دينهم، احرص على تعليمهم أحكام  أن من أهم مسائل

، معرفة اهلل بأمسائه وصفاته، ومن -َعزَّ َوَجل-، ومن معرفة أحكام اهلل -َعزَّ َوَجل-دينهم من معرفة اهلل 
أن  معرفة أحكامه اليت شرعها للناس سواًء األحكام الفقهية، أو أحكام اآلداب. هذه أهم األمور، فلو

لو أن نصف املسجد خيرجون بفائدةٍ ال يعرفوهنا قبل ذلك، فإنك حينئٍذ تكون قد أحسنت؛ فكل امرٍئ، 
ولذلك انظر يف أهلمك أهل مسجدك، واحرص على أن تُعلمهم شيًئا مل يكونوا قد علموه قبل ذلك. 

 هذه واحدة.
 وكيف تعلمهم ذلك؟ 

 ، وما هي اللغة اليت تناسبهم لتكلمهم هبا.أن تعرف مستواهم، فما الذي ال يعرفونه تعلمهم إياه
 .واألمر الثاين: أن تذكرهم ما نسوه 

هو  .عله يف نصف ساعة من باب التأكيدبعض الناس قد يأيت باملبدأ الذي خيتصر يف دقيقتني، وجي
 أول مخس دقائق معك إال  يقبلأصاًل الذي معك ال املقصود حىت يقول املتخصصون يف ذلك يقولون:

اك معك، أو فاقد عد ذلك أصاًل يقل يقل حىت يأتيه كثرٍي من اللحظات فاقد اإلدر أو أربع دقائق، مث ب
 .طبيعة بشرية االرتكيز معك. هذ

: أعطم مادتك يف طرق التدريس يقولونو والشباب الذين يدرسون يف دبلوم الرتبوي مدرسو املناهج 
وط، آخر الدرس األصول، أول الدرس ماشي مضب ، حنو معنا درسآخرها لن يقبلوا معكأول احملاضرة، 

ملا جاءت املفاهيم احلصر ما معك أحد؛ يعين أغلب الشباب، هذا طبيعة بشرية، طبيعة يف كل الناس، 
 وقاهلا املختصون يف الرتبية والتدريس.

 الفكرة مباشرة اليت ترى أهنا مهمة تعليًما أو تفهيًما.بولذلك إييت 



 

 

 

 

4

5 

45 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

ما ال فائدة منه اتركه، فإذا كان احرص على أن  حرص عليها:اكذلك من األمور المهمة التي 
بالنص  تم ئ  ام ليش أقول: قال، قال، قال؟ أنت  الفكرة فيها مثاًل نقٌل ونص اكتفي بالنص عن النقل،

باب  نفع يف احلجاج واملناظرة، وأماتم بفكرة مباشرة، كثرة املؤيدات ألمٍر واحد هذه تامئ  الشرعي، و 
ك الدليل، بل إمنا جاء األصل أنه ال بد من األدلة من الكتاب الوعظ واخلَُطب إييت بالدليل، ال أقول: ترت 

والسنة، وكلما كان اخلطيب يورد األدلة من الكتاب والسنة كلما كان على خطبته نور، وهي السنة ال 
 .ة، لكن ما ال فائدة منه يعين دعهب الصحابة كلها آيات، بل كلها نصوص شرعيطُ شك، وانظر يف خُ 

ن بن فالن، يقول: هذه تأخذ قول: حىت ال تقل: جاء من حديث فالإن بعض اإلخوان ي حىت
الذي معك يستغرق وقًتا يف الرتكيز فيما لن ينتفع به، ليس طالب علم، بل أغلب الناس جتعل وقت 

د بن أيب عوام، بل بعض اخلطباء أمسعهم، حضرت خطبًة: روى البخاري يف الصحيح من طريق سعي
ا، وهكذا، فلذلك مثل أو يذكره اءيعرض ِل أنه حيفظ األمسيبدأ  (39:43:1) سعيد املقربي عن أبيه

ِإنَّ » -َعزَّ َوَجل-باملباشر، واألنفع للناس قدر استطاعتك، والبيان من اهلل  فاءترتكها، هذه األمور ت
 .-َعزَّ َوَجل-البيان من اهلل « ِمَن اْلبَ َياِن َلِسْحًرا

ما يدل عليه، فهل يكتفى بداللته عن العمل س/ يقول: ما ذُِكر في المفاهيم في السنة واآلثار 
 بالمفهوم؟

شوف يا شيخ، كل حكم ال بد أن يكون له أكثر من دليل، وكلما كان احلكم أدلته متعددة  ج/
رتك بعض األدلة لألدلة األقوى، بل ال يكاد يوجد اثنان، ثالثة، أربعة، كلما كان أقوى، بل أحيانًا تَ 

دليل قطعي ال حيتمل تأوياًل إذا كان الل، واملسائل اليت يكون فيها مسألة الدليل فيها قطعي إال قلي
دلة قولون: اخلالف فيها غري سائغ؛ ولذلك معرفة األيه اليت واحًدا، أو ال يوجد تعارض بني األدلة هذ

ك، ولرمبا كنت مرتدًدا يف مسألة حىت وقفت على مفهوم حديٍث ما، دنواالستنباطات هي اليت تقوي ع
ال تُغرمق يف ، صح أنت قوى عندك ترجيح أحد القولني؛ ولذلك العناية باملفاهيم مهمفإنه حينئٍذ يت

ند ع ألنه موجود دك وتفهمه مباشرة. هذا هو املراد يصبح سجيًة عنكالم األصوليني خذه فرتة مث
 الفقهاء األوائل.مسالك العرب، وعند الفقهاء، و 

 س/ يقول: كتاب التجريد لقواعد ابن اللحام هل يكفي؟
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 ر، هذا كتاب خمتصر للقواعد البن اللحام، وهو جيد.يعين هو خمتص ج/
 س/ هل أفرد أحد المفهوم بالتأليف؟

 املتأخرون ُعنوا باملفاهيم كثريًا.ملتقدمني واملتأخرين ألنه مهم، و كثري من ا  ج/
 هل الجمهور يرون عدم إعمال مفاهيم المخالفة بكل أنواعها حتى الشرط؟ س/ 

من األصوليني يثبتونه مع إنكارهم مفهوم الصفة؛ ولذلك املصنف  ج/ ال، قلت لك: أن الشرط كثري
ن خالف فيه على سبيل عندما ذكر مفهوم املخالفة مل يذكر خالفًا، وإمنا قال: نذكر كل نوع ومَ 

 االنفراد.
الفقهاء يف التطبيق ال بد أن يُعمملوا املفاهيم، ال بد،  ،وم األصوليون ينكرون املفاهيموعلى العم

 .شد الناس ترًكا للمفاهيم تأصياًل ية يُعملون املفاهيم ويسموهنا غري ذلك، وهم أاحلنف
 من عندنا كتابان، أهم كتابني عند احلنفية يف االستدالليعين من أهم كتب احلنفية يف االستدالل 

أكثر  [املعاين]و]شرح املعاين[ و : األول: كتاب الطحاوي، كتب الطحاوي ]شرح املشكل[،ثديحاألا
اآلثار[ هذا يعترب من أهم كتب احلنفية يف االستدالل، كيف يستدل من النص معاين ح يف الفقه ]شر 

 مباشرًة.
الثاين كتاب مهم جدًّا وهو كتاب ]التجريد[ للقدوري، هذا الكتاب يبني لك كيف يستدل فقهاء 

ية، ومن احلنفية من النصوص الشرعية، ومع ذلك جتد يف هذين الكتابني ومها رجالن من متقدمي احلنف
 .تجد إعمااًل للمفاهيمسأصحاب اإلمامة يف مذهب احلنفية لو تأملت 

كما أن بعض الباحثني ومن أوهلم حممد أبو زهرة ملا نظر يف كالم ابن حزم وأنه ينكر القياس استخرج 
 عيني احمللى[ فيها قياس، ولكن ابن حزم مساها بغري امسها، ولذلك الطريقة الوسط حسنة،]مسائل من 

 ميتسأُعممل أقواها داللة وآخذ به، وهو األقرب، بدل من أن ل املفاهيم، وأُعممل القياس، و قة أُعمم يطر 
 ، مث حتتاج أن تسميه بغري امسه بعد ذلك، أو متنع الشيء مث.يءلشا

 يعين هذا اليوم الدرس طويل، اعذروين أال أجيب سؤااًل خارج الدرس.
 هل من ضابط لما خرج مخرج الغالب؟ س/ يقول: 
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والصحابة،  -َصلَّى اهلل َعَلي هم َوَسلَّم-حال النيب اء قالوا: بناًء على معرفة احلال، الفقهالضابط  ج/
وحال العرب، واحلال عموًما الذي هو العرف العام؛ ولذلك قلت لكم: أن مسألة ما خرج خمرج الغالب 

قيد فيقول لك أحد الفقهاء: أرى أنه خرج خمرج اخلارج فال اليف القيود يأيت  هبذه دائًما يكون فيها نزاع
 عربة مبفهومه، ويقول آخر: بل خرج خمرج الغالب.

َي اهلل -، أو أغلب تطبيق القواعد األصولية فيها فن كما قال علي (15:48:1)هنا تأيت مسألة  َرضم
ن التطبيق، وكم من لك اآلالتيعين قد الشخص يعرف  "إال فهًما يؤتاه الرجل": -َعن هُ  ن ال حُيسم

 شخٍص أخذ اآلالت وطبقها تطبيًقا غري دقيق.
أريد تبني طفلة في  :س/ هذا آخر سؤال: أخونا يقول: جاءني سؤال من أخت في بريطانيا

بيتي ما هي عالقة الفتاة في الشريعة بزوجي عندما تبلغ الفتاة البلوغ، حيث ال يوجد لدينا حليب 
 إال من أختي؟ ثديٍ 

طيب، أواًل: نقول: إن هذه املرأة اليت تريد أن تأخذ بنًتا وجتعلها يف بيتها خلينا نأخذها بالتدريج  ج/
َذ باخلالف الضعيف يف املسألة، فقد يقال به لالحتياط:   وأذكر لكم خالفًا، ولو ُأخم

 ينشر احلرمة ما يف إشكال.الرضاع 
  لكن ما شرط اللبن الذي ينشر الحرمة؟ 

أن من شرطه أن يكون اللنب ثاب من محٍل، أن يكون قد ثاب من محٍل، مبعىن  :قهائنااملشهور عند ف
قطًا ابن مثا يدر اللنب  ننيأن املرأة تكون حاماًل يف أثناء محلها، أو بعد وضعها حيًّا أو ميًَّتا، ولو سم

 .بب محٍل فإنه يكون ناشرًا للحرمةبسبب احلمل، فكل ما ثاب بس
ل هبا قوية يف املذهب: أنه ال يشرتط أن يكون اللنب قد ثاب من محٍل، وهذا يف املذهب قا ويف روايةٍ 

املشهور، حممد بن عثيمني، وهو قول وإن كان على خالف  اختاره بعض املشايخ املتأخرين منهم الشيخ
 العامة.الضرورة لكن قد يُفىت به ألجل 

 ما معنى ذلك؟ 
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ألن تكون يف بيتها مع زوجها، فعلى القول  أن هذه املرأة إذا جاءهتا بنٌت يف احلولني، وقد احتاجت
الثاين فإهنا تذهب ألقرب صيدلية وتشرتي اهلرمونات املدرة للحليب أو اللنب مسِّه ما شئت، مث بعد 

ع هذه البُنية، فتكون هذه البُنيَّة بنًتا هلا، وبنًتا ملن هي يف ذمته، وهي  ذلك إذا ثاب هذا احلمل تُرضم
قول اجلمهور و ها، وهذه ابنتها. هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن املشهور فراٌش له، فيكون هو أبو 

 .على خالفه
إن أرادت أن حتتاط وتأخذ بقول اجلمهور وهو املذهب وهو ظاهر احلال، فإن املقصود بالرضاعة 

اُع ِإنََّما الرَّضَ »إمنا هي الرضاعة اليت تكون ثائبة من محل؛ ألنه هو الذي يغذي، وقد جاء يف احلديث: 
 .«َما أَْنَشَز الَعْظَم َوأَنْ َبَت اللَّْحم

بسبب لفة عن تركيبة اللنب الذي خيرج خمته وعلميًّا أن اللنب الذي يكون قد ثاب بسبب محٍل تركبيت
اهلرمونات، فيكون نافًعا؛ ولذلك يقولون: إن الصيب إذا كان على أمه حدٌّ ال جيوز إقامة احلد على أمه 

و أول لنٍب خيرج من ثديها إذا ولدت، أول رضعة، هذا يسمى اللبأ، هذا حىت تسقيه أيش؟ اللبأ، وه
يقولون: مفيد جدًّا للصيب، فائدة عظيمة جدًّا جدًّا جدًّا، حىت أنه يُ َؤخَّر احلد ألجله اللبأ، يسمى اللبأ 

 غري اللنب الذي يأيت بعده.
عهالمقصود من هذا  .، تبحث عن حمارمهحمَرًما : أنه على القول الثاين فنقول سهلة جدًّا: تُرضم

 بنت والَّ ولد؟هي 
 بنت.الحضور: حد أ
 بنت. لشيخ:ا
، ا من حمارمهأخٍت له، أو بنٍت له إن كان له كذا مث ترضعهحمارمه، تبحث عن أخ أو تبحث عن  

 .هذا من احملارم
القول الضعيف حلاجٍة أحيانًا، وخاصًة إذا كان هذه البنت ليس هلا حَم َرم، إذا كانت ل بولكن قد يقا

 بيتها، وال مشاحة يف االصطالح هذه البنت اليت يعين ربتها يف بيتها، ال نقول: تبنتها، نقول: ربتها يف
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أنه جيوز الفتوى بالقول الضعيف للضرورة  ومن قواعدنا لو مل يكن هلا حمَرم، فقد يقال بالقول الضعيف،
 من باب املفيت.الضرورات اليت تُقدَّر  هذه من .اليت يقدِّرها املختص، ال كل أحد

 وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

   


